
1 

 

 

                                                                           
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Πειραιάς,  23/10/2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ                                                                                              Αριθ. Πρωτ. : 3438.2.1/152/2022 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                             
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ      
 ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                 
Ταχ. Δ/νση: Κεντρικός Λιμένας Πειραιά                                                       ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
                      Θέση Παλατάκι- Πύλη Ε11                                                                                                                                                                                                                                               
Ταχ. Κώδικας:  185 38  Πειραιάς               
Πληροφορίες: Υποπλοίαρχος   Λ.Σ. 
                           Βενετικάκη Δέσποινα                   
Τηλέφωνο: 210 4512721 
Email: piraeus.pilots@yna.gov.gr 
 

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος». 

ΣΧΕΤ.: A) Οι διατάξεις του ν.4412/2016(ΦΕΚ Α΄147), όπως ισχύουν. 

            Β) Το Α.Π.: 3438.1/79/2022/14-02-2022 Α.Ε.Π.  έγγραφό μας.  

            Γ) Η υπ’ αρίθμ. 198/15-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ/ΤΜ. Β΄. 

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επανάληψη διενέργειας του διαγωνισμού για 

την  προμήθεια Η/Υ και των παρελκόμενων τους για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας 

και Είσπραξης – Βεβαίωσης Πλοηγικών Τελών . 

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00 €), 

συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. . 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο εξής τηλέφωνο: 210 

4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την  

προμήθεια Η/Υ και των παρελκόμενων τους για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας και 

Είσπραξης – Βεβαίωσης Πλοηγικών Τελών» μέχρι και την 04/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς).  

                                                                                                                                                     Ο  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  α.α. 
 
 

 
                                                                                                                                                Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ιωάννης    

 

 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:                                                                                                          
Τεχνικές Προδιαγραφές  (Φ.05) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές  αναφορικά με την προμήθεια Η/Υ και των παρελκόμενων τους  για 
τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας και Είσπραξης – Βεβαίωσης Πλοηγικών Τελών.  
 
ΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (#10.500,00€#), συμπεριλαμβανομένων 
των νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και του Φ.Π.Α. . 

 
IΙΙ. KΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας προμήθειας  ορίζεται  η χαμηλότερη τιμή.  
 
IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: 
 
Η προμήθεια Η/Υ και των παρελκόμενων τους  για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας και Είσπραξης – 
Βεβαίωσης Πλοηγικών Τελών, έχει ως εξής: 
 
 

 Σταθεροί Υπολογιστές    

1 
Αριθμός Τεμαχίων έντεκα (11), για το καθένα από τα 

οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

ΝΑΙ   

2 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική 

περιγραφή της σύνθεσης του προσφερόμενου 

συστήματος Η/Υ (μητρική κάρτα, επεξεργαστής, 

σκληρός δίσκος, μνήμη, τροφοδοτικό, κάρτα ήχου, 

κάρτα γραφικών, σύνολα θυρών επέκτασης, οθόνες, 

πληκτρολόγια, ποντίκια κλπ.), με αναφορά στις 

εμπορικές ονομασίες και το μοντέλο των επιμέρους 

στοιχείων αυτών. 

ΝΑΙ   

3 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι 

σύγχρονος (καινούριος , αμεταχείριστος και μη 

ανακατασκευασμένος) με χρόνο ανακοίνωσης μικρότερο 

από δεκαοχτώ (18) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κατάθεσης προσφοράς. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην 

τεχνική προσφορά τους θα συμπεριλάβουν βεβαίωση (ή 

έντυπο ή εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα) του 

κατασκευαστή ή υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων 

αναδόχων όπου θα επιβεβαιώνεται ο χρόνος 

ανακοίνωσης του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

4 

Ένδειξη ενεργειακής απόδοσης "EnergyStar" ή άλλης 

ισότιμης σύμφωνα με  Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 1122 Β/17-06-2008). 

ΝΑΙ   

5 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να έχει 

προεγκατεστημένο το σύνολο του προσφερόμενου 

λογισμικού ώστε να είναι έτοιμο για χρήση. 

ΝΑΙ   

 Επεξεργαστής (CPU)    

1 

Επεξεργαστής 64bit με επίδοση CPU PassMark στο 
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html 

τουλάχιστον 12.000.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 

και το μοντέλο. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ  

 

  

2 Αριθμός πυρήνων τουλάχιστον 6 ΝΑΙ   

3 
Η μητρική θα διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών. 

Να αναφερθεί ο τύπος και το chipset της. 

ΝΑΙ 

Να δηλωθεί 

  

4 
Θα έχει τουλάχιστον μια θύρα PCI-Express 16x (PCIe 

4.0 - x16). 

ΝΑΙ   

5 

Να αναφερθούν οι συνολικές και οι ελεύθερες θύρες 

επέκτασης (π.χ. PCI/PCI Express) της μητρικής κάρτας 

του προσφερόμενου Η/Υ. 

ΝΑΙ   

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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 Κύρια Μνήμη (RAM) χωρητικότητας.    

1 

Εγκατεστημένη Μνήμη RAM τύπου DDR4 ή νεότερη 

τουλάχιστον 8 GB με τουλάχιστον δύο (2) ελεύθερες 

υποδοχές για μελλοντική προσθήκη μνήμης.  

ΝΑΙ  

Να δηλωθεί 

 

  

2 

3 

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM τύπου DDR4 ή 

νεότερη 32GB. 

ΝΑΙ   

4 Ταχύτητα τουλάχιστον 1333 MHz ΝΑΙ   

5 Διάταξη Dual-Channel ΝΑΙ   

6 

Τουλάχιστον δύο (02) ελεύθερες υποδοχές στη μητρική 

κάρτα μετά την εγκατάσταση της προσφερόμενης 

μνήμης. 

ΝΑΙ   

 Αποθηκευτικά μέσα    

1 Σκληρό δίσκο SSD Μ.2 PCI Express 4.0 ή μεγαλύτερο. ΝΑΙ   

2 Συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 800GB ΝΑΙ   

3 

Δύο επιπλέον σκληρούς δίσκους (HDD) χωρητικότητας 

2TB έκαστος (3,5” SATA III) που θα εγκατασταθούν σε 

δύο Η/Υ για τοπικό backup. 

   

4 Μονάδα ανάγνωσης εγγραφής DVD±RW . ΝΑΙ   

 Κάρτα γραφικών ΝΑΙ   

1 

Κάρτα γραφικών με επίδοση Passmark G3D στο 

https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

τουλάχιστον 3.000 με αποκλειστική μνήμη RAM ≥ 2 

GB.  

ΝΑΙ  

 

  

2 
Προσφερόμενοι έξοδοι  δύο (02). Μία τουλάχιστον 

HDMI και μία τουλάχιστον Display Port.   

ΝΑΙ   

 Διασυνδεσιμότητα    

1 
Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet Adapter 100/1000 Mbps 

με δυνατότητα net work boot 

ΝΑΙ   

2 
Τουλάχιστον έξι (06) συνολικά θύρες USB 2.0 και 3.0 ή 

νεότερη, εκ των οποίων (02) θύρες USB 3.0 ή 3.1 
ΝΑΙ 

  

3 

 

Κάρτα ή κύκλωμα ήχου. 
ΝΑΙ 

  

 Οθόνη    

1 

Οθόνη τεχνολογίας LCD/LED ή νεότερη. Κάθε οθόνη 

θα έχει εισόδους τουλάχιστον Display Port και HDMI. 

Χρόνος απόκρισης 5ms ή λιγότερο. Θα διαθέτει 

ενσωματωμένα ηχεία. Να φέρει σήμανση CE, FCC.  

ΝΑΙ   

2 
Μέγεθος διαγώνιου τουλάχιστον 23,8 ιντσών.  ΝΑΙ  

 

  

3 Φυσική ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 pixels ΝΑΙ   

4 

Δύο (02) καλώδια σύνδεσης οθόνης, ένα HDMI to 

HDMI και ένα Display Port to Display Port. Εγγύηση 

τουλάχιστον δύο (2) έτη 

ΝΑΙ   

 Λοιπά μέρη    

1 

Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY με μόνιμη αποτύπωση 

ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων ( >= 101 

χαρακτήρων). Τύπος σύνδεσης USB. 

ΝΑΙ   

2 

Ποντίκι τύπου optical ή laser, δύο πλήκτρων με τροχό, 

κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Τύπος 

σύνδεσης USB. 

ΝΑΙ   

3 Ενσύρματο ακουστικό με μικρόφωνο (headset) ΝΑΙ   

4 
Τροφοδοτικό επαρκούς ισχύος, τουλάχιστον 500Watt. 

Θα αναφερθεί η ισχύς. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

5 

Κάμερα, (webcam) Ανάλυση video: 1280x720, 

μικρόφωνο, σύνδεση USB 2.0, μήκος καλωδίου : 

τουλάχιστον 1,5 m, Εγγύηση τουλάχιστον ένα (1) έτος 

ΝΑΙ   

 Λειτουργικό σύστημα    

1 

Οι σταθεροί υπολογιστές θα διαθέτουν λειτουργικό 

σύστημα σε παραθυρικό περιβάλλον και επαγγελματικής 

έκδοσης (PRO), ενδεικτικά Microsoft Windows 10 pro. 

ΝΑΙ   

2 Θα χρησιμοποιεί την Ελληνική γλώσσα. ΝΑΙ   

3 Θα είναι πλήρως συμβατό με τον προσφερόμενο ΝΑΙ   

https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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εξοπλισμό. 

4 
Να υποστηρίζει και να δέχεται ενημερώσεις ασφάλειας, 
χωρίς να απαιτείται η επανεγκατάστασή του. 

ΝΑΙ   

5 
Θα υποστηρίζει την εγκατάσταση σε περιβάλλον 

δικτυακών ομάδων και τομέων (workgroup και domain) 

ΝΑΙ   

6 

Θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες άδειες χωρίς 

χρονικούς περιορισμούς (time limitations) και θα είναι η 

τελευταία τρέχουσα έκδοση. 

ΝΑΙ   

7 

Δεν θα απαιτεί νέα ή/και ειδική εκπαίδευση των 

χρηστών σε σχέση με τα πακέτα εφαρμογών-

λειτουργικών συστημάτων που ήδη χρησιμοποιούνται 

στον Φορέα (ενδεικτικά αναφέρονται ελληνικές 

επαγγελματικές εκδόσεις Microsoft office 2019 

professional plus ). 

ΝΑΙ   

 Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου    

1 
Οι προσφερόμενοι σταθμοί εργασίας θα έχουν 

εγκατεστημένο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου 

ΝΑΙ   

2 

Το λογισμικό θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών 
φύλλων και λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης 
παρουσιάσεων ενδεικτικά Microsoft office 2019 
Professional plus. 

ΝΑΙ   

3 

Η ανακοίνωση της έκδοσής του θα έχει γίνει την 
τελευταία τριετία από την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς. 

ΝΑΙ   

4 
Θα είναι πλήρως συμβατό με το προσφερόμενο 
λειτουργικό σύστημα. 

ΝΑΙ   

5 
Θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες άδειες 
χωρίς χρονικούς περιορισμούς (time limitations). 

ΝΑΙ   

6 

Θα διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο γραφικό 
περιβάλλον εργασίας σε όλες τις επιμέρους εφαρμογές 
του και να υπάρχει επίσημη υποστήριξη του 
κατασκευαστή για ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

7 

Θα υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα κατά την 
συγγραφή κειμένου. Θα πρέπει να παρέχονται ενιαίες 
συνιστώσες ορθογραφικού ελέγχου, ελέγχου 
συλλαβισμού και θησαυρού συνωνύμων όρων για την 
ελληνική γλώσσα οι οποίες να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από όλες τις επιμέρους εφαρμογές 
του λογισμικού. 

ΝΑΙ   

8 

Δεν θα απαιτεί νέα ή / και ειδική εκπαίδευση των 
χρηστών σε σχέση με τα πακέτα εφαρμογών 
αυτοματισμού γραφείου που ήδη χρησιμοποιούνται 
στον Φορέα (ενδεικτικά Microsoft office 2019 
professional plus ) 

ΝΑΙ   

 Λοιπές απαιτήσεις λογισμικού    

1 

Εγκατεστημένο λογισμικό εγγραφής CD & DVD σε κάθε 
σταθερό υπολογιστή, το οποίο να συνοδεύεται από 
όλες τις απαιτούμενες άδειες χωρίς χρονικούς 
περιορισμούς (time limitations). 

ΝΑΙ   

2 

Εγκατεστημένο Λογισμικό προστασίας από ιούς σε 
κάθε σταθερό υπολογιστή, με δυνατότητα αυτόματης 
ανανέωσης μέσω διαδικτύου συνοδευόμενο από άδεια 
χρήσης (ή ανανεώσεις αδειών) για όλη τη διάρκεια 
εγγυημένης λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του ανωτέρω πίνακα.  
 
Για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, παρατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή ο ανωτέρω πίνακας, 
πλην όμως σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στα δημοσιευμένα αρχεία PDF. 
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IV. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 
   Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται η Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας, Πύλη Ε2, εντός Κεντρικού 
Λιμένα Πειραιά. Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη του 
προμηθευτή. 
 
V. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 
   Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν θα ξεπερνά τις σαράντα (40) ημέρες από  την επόμενη ημέρα της 
υπογραφής της σχετικής  σύμβασης.  
 
VI. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
   Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης  
Παραλαβής Ειδών και Υπηρεσιών του Κ.Λ.Π./Π.Σ.Π., η οποία θα πραγματοποιήσει και την οριστική παραλαβή των υπό 
προμήθεια ειδών. 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 

92 του Ν. 4412/16) τα κάτωθι: 

 α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

 β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Κ.Λ.ΠΕΙΡΑΙΑ/ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ),  

 γ) Ο τίτλος της προμήθειας (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

                            ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ). 

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ( 04 –11 – 2022), 

 ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους  με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων 

και θα περιέχουν τα κάτωθι: 

1. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την 
τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές και σε κάθε 
περίπτωση: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο  εκπρόσωπο του οικονομικού 
φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και 
αποδέχεται πλήρως  όλους τους όρους και προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Συμπληρωμένο Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών παραγράφου IV. 
 

2. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι: 

-Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών.  

-Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ 
της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται 
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία – μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

-Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη. 

-Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον τρείς  μήνες). 
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Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους  σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

Π
Ο

ΣΟ
Τ

Η
ΤΑ

  

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 

Μ
ΕΤ

Ρ
Η

ΣΗ
Σ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

 (άνευ ΦΠΑ, 
συμπεριλαμβανομ

ένων νομίμων 
κρατήσεων) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

1.  

 

     

2.  

 

     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   

 

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η οικονομική 

προσφορά. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της επισπεύδουσας 
Υπηρεσίας (Κ.Λ.Π./Π.Σ.Π.) για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 
74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη ¨ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ¨ και τον τίτλο της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι: 

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147). 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών. 

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα). 
          Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, απορρίπτεται 
εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική 
προσφορά και εφόσον τα ¨ Δικαιολογητικά Κατακύρωσης¨ πληρούν τις προϋποθέσεις. 
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