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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(TONER) 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

24.125,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% ή 
29.915,00€ με ΦΠΑ 24% 

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Τακτικός Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Ασύλου οικονομικού έτους 2018, ειδικός φορέας 

49-130, ΚΑΕ 1723 
 

CPV 
30125110-5 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Ανάρτηση της Διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:  13/09/2018 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26/09/2018 και ώρα 15:00 

Διενέργεια Διαγωνισμού: 04/10/2018 και ώρα 12:00 
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Κεντρική Υπηρεσία, Οικονομικό Τμήμα, Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα, www.asylo.gov.gr 

Πληροφορίες: Β.Γερμανός, Τηλ.: 210-6988556, Fax: 210 6988586, e-mail: v.germanos@asylo.gov.gr    
  

   Αθήνα, 13/09/2018 
   Αριθμ.πρωτ.: 17541 
 

Θέμα: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών 

μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου» 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

α. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά 

στην αναθεώρηση του CPV.  

β. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 

σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

γ. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

δ. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 

και άλλες διατάξεις». 

ε. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «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». 

στ. Του άρ.64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/2013) περί συντελεστών παρακράτησης φόρου, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.    

ζ. Του  Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

η. Των άρ.134-138, 157 και 201 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

θ. Του Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α’/2016) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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«σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.    

ι. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως δε των 

άρθρων 6 και 117. 

ια. Του άρ.33, παρ.4 του Ν.4508/2018 (ΦΕΚ 200/Α΄/2017) περί παράτασης των αρμοδιοτήτων του 

Οικονομικού Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου έως 31.12.2018. 

ιβ. Του Ν.4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α΄/2018) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις 

απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες 

διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 

προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - 

Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις». 

ιγ. Του άρ.90 του «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) 

ιδ. Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/A’/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

ιε. Του ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/2016), περί σύστασης Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

ιστ. Του ΠΔ 122/2017 (ΦΕΚ 149/Α’/2017)  «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

ιζ. Του ΠΔ 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α’/2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 

ιη. Του Π.Δ. 87/2018 (ΦΕΚ160/τ.Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» 

2. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/17) Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

3. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.2939/30.01.2018 (ΦΕΚ 269/Β΄/01.02.2018) απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 

Πολιτικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη/στο Διευθύντρια/ντή της Υπηρεσίας Ασύλου και στους 

Προϊστάμενους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους Υπηρεσίας Ασύλου   

4. Την υπ’αριθμ.8061/18.04.2018 (ΦΕΚ 220/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2018) Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 

Πολιτικής περί διορισμού Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑ:6Γ4Ι465ΧΘΕ-9Σ4) 

5. Την υπ’ αριθ.πρωτ.2417/26-01-2018 Απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας ασύλου «Ορισμός 

αναπλήρωσης  Προϊσταμένου Οικονομικού Τμήματος». 

6. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.3238/02.02.2018 (ΑΔΑ: 6Β4Υ465ΧΘΕ-ΞΛ0) Απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας 

Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες,  

έργα και υπηρεσίες»  

7. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.3239/02.02.2018 (ΑΔΑ: 64ΕΙ465ΧΘΕ-ΤΚΖ) Απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας 

Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες της Υπηρεσίας 

Ασύλου» 

8. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.3240/02.02.2018 (ΑΔΑ ΩΓ0Μ465ΧΘΕ-Β61) Απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας 

Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων» όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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9. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.3241/02.02.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ0465ΧΘΕ-ΦΑ2) Απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας 

Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής- Καταστροφής άχρηστου υλικού». 

10. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.8650/26.04.2018 (ΑΔΑ: 6Θ1Η465ΧΘΕ-ΓΕ9) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας Ασύλου 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 3240/02.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΓ0Μ465ΧΘΕ-Β61) απόφασης της Δ/ντριας της 

Υπηρεσίας Ασύλου «Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και 

έργων». 

11. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.9904/14.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΞΙ0465ΧΘΕ-Σ3Μ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας Ασύλου 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 3240/02.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΓ0Μ465ΧΘΕ-Β61) απόφασης της Δ/ντριας της 

Υπηρεσίας Ασύλου «Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και 

έργων». 

12. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.13143/29.06.2018 (ΑΔΑ: 6ΥΡΑ465ΧΘΕ-3ΜΑ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας 

Ασύλου «Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 3240/02.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΓ0Μ465ΧΘΕ-Β61) απόφασης της Δ/ντριας 

της Υπηρεσίας Ασύλου «Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών 

και έργων». 

13. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.16307/21.08.2018 (ΑΔΑ: ΨΤΓΚ465ΧΘΕ-ΗΓΑ) Απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας 

Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων του 

Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου (ΑΚΑ) Ιωαννίνων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής» 

14. Την ανάγκη προμήθειας αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) για την Υπηρεσία Ασύλου 

όπως διατυπώθηκε στο υπ’αριθμ.144/16.07.2018, ορθή επανάληψη 03.09.2018, υπηρεσιακό σημείωμα του 

Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου. 

15. Το υπ’αριθμ.πρωτ.15538/02.08.2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ003527623 2018-08-03) για 

προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) για την Υπηρεσία Ασύλου. 

16. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.15572/03.08.2018 τεκμηριωμένο αίτημα περί αναγκαιότητας πραγματοποίησης 

δαπάνης συνολικού ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ #29.915,00€#, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της 

Υπηρεσίας Ασύλου. 

17. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.15697/07.08.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003624369 2018-08-31, ΑΔΑ: 677Ι465ΧΘΕ-ΗΔΛ) 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ  #29.915,00€#, 

σε βάρος του ΚΑΕ 1723, με α.α. καταχώρησης 74759 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών ΓΔΔΟΥ, για την 

προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

1. Την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών εκφρασμένων σε 

ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών 

μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», συνολικού 

προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ  #29.915,00€# συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%. 
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2. Επιλέγεται η διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης 

και κατά εφαρμογή των άρθρων 6 και 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) 

 

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικό Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του 

συστήματος, με χρήση του Προγράμματος «Διαύγεια» καθώς και με ανάρτηση της παρούσας Διακήρυξης 

στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής www.asylo.gov.gr. 

 

4. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Ε.Φ. 49-130 Υπηρεσία 

Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ.πρωτ.15697/07.08.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003624369 2018-08-31, ΑΔΑ: 677Ι465ΧΘΕ-ΗΔΛ) Απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ  #29.915,00€#, σε βάρος 

του ΚΑΕ 1723, με α.α. καταχώρησης 74759 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών ΓΔΔΟΥ, για την προμήθεια 

αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner)  της Υπηρεσίας Ασύλου. 

 

5. Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV) 30125110-5 «Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας». 

 

6. Η γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (NUTS) της 

αναθέτουσας αρχής Υπηρεσία Ασύλου και κύριου τόπου παράδοσης των προς προμήθεια ειδών είναι EL303 - 

Κεντρικός Τομέας Αθηνών. 

 

7. Προσφορές δύναται να υποβληθούν είτε για το σύνολο της προμήθειας, οπότε περιλαμβάνουν τα Τμήματα 

Α και Β του Διαγωνισμού, είτε για ένα εκ των δυο Τμημάτων. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος 

Τμήματος ή εναλλακτικές προσφορές είτε Τμήματος είτε του συνόλου της προμήθειας δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

8. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, καθώς 

και κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν 

εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς εντός σφραγισμένου φακέλου, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα και ισχύουν 

για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

Διαγωνισμού. 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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10. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά Τμήμα του Διαγωνισμού. 

 

11. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/09/2018, ημέρα Παρασκευή. Καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την 

παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς και 

κάθε προσφορά που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θα επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.  

 

12. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού ορίζεται η 04/10/2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:00 π.μ. και θα 

λάβει χώρα στα γραφεία του Οικονομικού Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής που βρίσκονται στην οδό Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα. 

 

13. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα 

παρακάτω Κεφάλαια και Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

14. Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες του Διαγωνισμού θα παρέχονται από το Οικονομικό Τμήμα της 

Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αρμόδιος υπάλληλος ορίζεται ο Βασίλειος 

Γερμανός, τηλέφωνο: 210-6988556, email: v.germanos@asylo.gov.gr. 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Τμήμα πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας Ασύλου 

2 .  Μέλη των αρμόδιων Επιτροπών  

 

 

mailto:v.germanos@asylo.gov.gr
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Κεφάλαιο 1ο: Αναθέτουσα Αρχή – Αντικείμενο της Σύμβασης 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Υπηρεσία Ασύλου  

Ταχυδρομική διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 2 

Πόλη Αθήνα  

Ταχυδρομικός κώδικας 101 77 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών 

Τηλέφωνο 210-6988556 

Fax 210-6988586 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλειος Γερμανός 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο v.germanos@asylo.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.asylo.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Υπηρεσία Ασύλου που συστάθηκε με τον Ν. 3907/2011 και υπάγεται απευθείας 

στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής το οποίο αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή και ανήκει στην 

Γενική Κυβέρνηση 

 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Σύμφωνα με το Ν. 4375/2016 έχει ως αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών 

μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχεδιασμό και τη 

διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου επίσης είναι αρμόδια για την εφαρμογή της 

Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 28ης Σεπτεμβρίου 1954 περί της νομικής καταστάσεως των ανιθαγενών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., της διαδικτυακής 

πύλης https://diavgeia.gov.gr/ του Διαύγεια και μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ασύλου: 

http://asylo.gov.gr/ ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Προκηρύξεις Διαγωνισμών.  

2. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον κ. Βασίλειο Γερμανό στο τηλέφωνο (+30) 210-6988556, 

στο e-mail: v.germanos@asylo.gov.gr, στο fax: (+30) 2106988586 (υπόψη Οικονομικού Τμήματος) ή στην 

Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Οικονομικό Τμήμα, 2ος όροφος, στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 

77, Αθήνα.  

 

1.2 Αντικείμενο Σύμβασης 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια αναλώσιμων ειδών 

εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής». Η 

εν λόγω προμήθεια αναλύεται σε δυο επιμέρους Τμήματα :  

 Τμήμα Α: Toner κωδικού 60F2H00 

 Τμήμα Β: Toner κωδικού E260A11E 

Τα Τμήματα του Διαγωνισμού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ Α 

Είδος Toner κωδικού 60F2H00 

Προδιαγραφές 1. Συμβατό με εκτυπωτές  Lexmark MX310DN και MX410DE 

2. Χρώματος μαύρου (black) 

3. Με απόδοση εκτύπωσης 10.000 σελίδες (10.000 PGS)    

4. Αχρησιμοποίητα και να μην έχουν υποστεί επαναγέμισμα 

(refill). 

5. Με εσωτερική συσκευασία για την προστασία από την 

υγρασία. 

6. Τα έξοδα αποστολής των αναλωσίμων ειδών στις 

Υπηρεσιακές Μονάδες θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

Σύνολο τεμαχίων 235 

Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 95,00 € 
α/α Υπηρεσιακή 

Μονάδα 

Τεμάχια ανά 

Υπηρεσιακή 

Μονάδα 

Ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης των ειδών 

1 Κεντρική 

Υπηρεσία 

120 Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77,  

Αθήνα 
2 ΠΓΑ Κορίνθου 10 Εξαμιλίων 3, Τ.Κ. 201 00, 

Κόρινθος 
3 ΠΓΑ Δυτικής 

Ελλάδας 

10 Καποδιστρίου 92 & Παναχαϊκού, Τ.Κ. 262 24, 

Πάτρα 
4 ΠΓΑ 

Θεσσαλονίκης/ 

ΑΚΑ Αλβανίας-

Γεωργίας 

45 Πρώην ακίνητο Β ΚΤΕΟ, Πόντου 5, Τ.Κ. 546 28, 

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (Περιοχή Λαχαναγοράς) 

 

5 ΠΓΑ Θράκης 30 Λ.Μάκρης 1-Β, Τ.Κ. 681 00, 

Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης 
6 ΑΚΑ Ιωαννίνων 10 4 χλμ. Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων, Τ.Κ. 455 00, 

Πέραμα Ιωαννίνων 
7 ΠΓΑ Κρήτης 10 Ηφαίστου και Ελευθέρνης, Τ.Κ. 713 03, 

Ηράκλειο (Περιοχή Καμίνια) 

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη Τμήματος Α χωρίς Φ.Π.Α. 22.325,00€ 

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη Τμήματος Α με Φ.Π.Α. 24% 27.683,00€ 

ΤΜΗΜΑ Β 

Είδος Toner κωδικού E260A11E 
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Προδιαγραφές 1. Toner συμβατό με εκτυπωτές  Lexmark E260/360/460 

2. Χρώματος μαύρου (black) 

3. Με απόδοση εκτύπωσης 3.500 σελίδες (3.500 PGS)    

4. Αχρησιμοποίητα και να μην έχουν υποστεί επαναγέμισμα 

(refill). 

5. Με εσωτερική συσκευασία για την προστασία από την 

υγρασία. 

6. Τα έξοδα αποστολής των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

Σύνολο τεμαχίων 20 

Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 90,00 € 

Υπηρεσιακή Μονάδα Ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης  

Κεντρική Υπηρεσία Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, 

Αθήνα 

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη Τμήματος Β χωρίς Φ.Π.Α.  1.800,00€ 

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη Τμήματος Β με Φ.Π.Α. 24%                                                                                                      2.232,00€   

Γενικό Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Τμήματος Α και Β 

Γενικό Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Τμήματος Α και Β χωρίς Φ.Π.Α. 24.125,00 € 

Γενικό Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Τμήματος Α και Β με Φ.Π.Α. 24% 29.915,00 €   

 
Τα ζητούμενα είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 

30125110-5 «Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας» τόσο για το Τμήμα Α όσο και για το 

Τμήμα Β. 

Προσφορές υποβάλλονται από κάθε οικονομικό φορέα είτε για ένα εκ των δυο Τμημάτων είτε και για τα δυο 

Τμήματα του Διαγωνισμού.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά Τμήμα των ζητούμενων ειδών του Παραρτήματος Β. 

Ο παρόν Διαγωνισμός ακολουθεί τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού λόγω του ύψους της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης και κατά εφαρμογή των άρθρων 6 και 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄). 

 

1.3 Χρηματοδότηση 

Η δαπάνη για την πραγματοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του 

Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Φ. 49-130 Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, 

οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ.15697/07.08.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003624369 2018-

08-31, ΑΔΑ: 677Ι465ΧΘΕ-ΗΔΛ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 

δεκαπέντε ευρώ  #29.915,00€#, σε βάρος του ΚΑΕ 1723, με α.α. καταχώρησης 74759 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Πληρωμών ΓΔΔΟΥ, για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner)  της 

Υπηρεσίας Ασύλου. 

 

1.4 Δημοσιότητα 
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Η παρούσα Διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., της διαδικτυακής πύλης 

https://diavgeia.gov.gr/ του Διαύγεια και μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ασύλου: http://asylo.gov.gr/ 

ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Προκηρύξεις Διαγωνισμών. 

 

1.5 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους 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. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Κεφάλαιο 2ο: Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών 

(άρθρο 25 ν. 4412/2016). 

(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 19 ν. 

4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Κεφάλαιο 3ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής 

3.1 Γενικά στοιχεία 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο 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. 

 

3.2 ΤΕΥΔ (Παράρτημα Δ) 

Το ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε 

σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και έχει επισυναφθεί στο 

Παράρτημα Α της παρούσας. 

Το ΤΕΥΔ ως αρχείο Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα τη Υπηρεσίας 

Ασύλου για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το 

υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή. 

 

3.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής κατά ΤΕΥΔ 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας (Παράρτημα Δ) είναι οι εξής: 

 

α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο 

Μέρος ΙΙΙ. Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις 

των Κοι.Σ.Π.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τα μέλη του Εποπτικού |Συμβουλίου, άρθρο 12 παρ. 9 και 10 του Ν. 2716/1999. 

Οικονομικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης 

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
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αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος 

ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους. 

Επίσης δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, 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 

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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. 

γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 

5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. 

ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ως σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του 

άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 

σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα 
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πεδία. 

Σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ, Δ & Ε. 

στ) Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β, Γ, Δ, και Ε, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

 

3.4 Συμπλήρωση ΤΕΥΔ 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συμπληρώνονται από 

τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως 

εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Δ της παρούσας 

Το μέρος ΙΙ. Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς με την επισήμανση πως στο ερώτημα 

σχετικά με την κατά αποκλεισικότητα προμήθεια θα αναφέρουν τα στοιχεία του άρθρου 19 της παρούσας. 

Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς - ΚΟΙΣΠΕ. 

Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης. 

Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά 

νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι : 

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει ένα (1) ΤΕΥΔ. 

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί  και να υποβληθεί για 

κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθεται οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως ΙV (βλ. επόμενη παράγραφο) 

Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ. 

 

3.5 Ενώσεις Οικονομικών φορέων 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν 

προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α (Τρόπος συμμετοχής) 

και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει 
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να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ και IV. 

Γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της Υπηρεσίας αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Κεφάλαιο 4ο: Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών – διενέργειας Διαγωνισμού 

4.1 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 121 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 4412/2016) και μέχρι την 

ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Βάσει αυτών, καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών ορίζεται η 26/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.  

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μίας μόνο προσφοράς δεν 

αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με: 

α) κατάθεσή τους στο κεντρικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Ασύλου στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που βρίσκονται στην οδό Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 

77, Αθήνα. 

β) ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Υπηρεσία Ασύλου, Π. 

Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα. 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή με courier) ή κατάθεσής τους στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α) και 

β) ως άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας Ασύλου, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή μέχρι 

και τις 26/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των 

προσφορών είναι οι κα Παναγιώτα Μπούσμπουρα και η κα. Ευφροσύνη Παπασταύρου (3ος όροφος, γραφείο 

Πρωτοκόλλου, τηλ. 210-6988517 & 210-6988589, φαξ. 210-6988586 καθώς και e-mail: 

p.mpousmpoura@asylo.gov.gr, e.papastavrou@asylo.gov.gr).  

Η Υπηρεσία Ασύλου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

Υπηρεσία  ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

mailto:p.mpousmpoura@asylo.gov.gr
mailto:e.papastavrou@asylo.gov.gr
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Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και 

ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται, φυλάσσονται και παραδίδονται στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών. 

Οι σφραγισμένες προσφορές στη συνέχεια διαβιβάζονται στις 04/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 

π.μ., στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού εφόσον προηγουμένως έχουν 

πρωτοκολληθεί. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 

της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε 

στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. Οι Προσφορές που υποβάλλονται 

εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

4.1.1. Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών 

Η Υπηρεσία Ασύλου παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη 

με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν 

έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 

από την Υπηρεσία να παρατείνει τις προθεσμίες. 

 

4.2 Τόπος και χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού  

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του 

Οικονομικού Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, στην οδό Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα, 
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ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού που έχει συσταθεί βάσει της 

υπ’αριθ.πρωτ.3238/02-02-2018 (ΑΔΑ: 6Β4Υ465ΧΘΕ-ΞΛ0) Απόφαση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου 

«Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες,  έργα και 

υπηρεσίες». 

 

Κεφάλαιο 5ο: Όροι υποβολής προσφορών 

5.1 Όροι υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο 

προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

α) η λέξη «Προσφορά» 

β) τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

γ) Ο τίτλος του Διαγωνισμού και αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης. 

δ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής  

ε) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

στ) την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

Ενδεικτικά, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν τον παρακάτω πίνακα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών 

Προσφορά 

Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος οικονομικού φορέα):  
 

Επωνυμία:  
Διεύθυνση:  
Αριθμός τηλεφώνου:  
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax):  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):  

 

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της 

Υπηρεσίας Ασύλου»  

Αριθμός Διακήρυξης:  ………………………………………………………………….. 

Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 101 77, Αθήνα 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:……………………………….. 
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ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ  
ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα 

ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Παράρτημα Δ), κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο  93 του ν. 4412/2016. 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (Παράρτημα Α), ο οποίος περιέχει 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις που 

αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής 

Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (Παράρτημα Β), ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016 για τις 

συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της παρούσας. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

προσφοράς. 

 

5.2 Ισχύς Προσφορών  

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες 

από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού (άρθρο 97 Ν.4412/2016). Οι τιμές των προσφορών δεν 

υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια  ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στην παρούσα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση 

αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 72 του ν. 4412/2016 για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 

ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του Διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 

τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους.  
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5.3 Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Παράλληλα θα κατατεθεί και αντίγραφο 

τους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή Microsoft Word ή Microsoft Excel, όπου απαιτείται. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α'/188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 μπορεί 

να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα  συνημμένα στην 

τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία εξοπλισμού που μπορεί να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 

 

Κεφάλαιο 6ο: Περιεχόμενο φακέλου προσφορών 

6.1 Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Στον φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (άρθρο 93 – παρ. β (αα), (γγ) και (δδ), καθώς και 

άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016), θα περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ του 

άρθρου 79, παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α147) από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων εταιρειών. 

Το ΤΕΥΔ πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά σε δυο (2) αντίτυπα, (πρωτότυπο και αντίγραφο). Τόσο το 

πρωτότυπο όσο και το αντίγραφο πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή κατά φύλλο και να έχουν 

αύξουσα αρίθμηση ανά σελίδα σύμφωνα με το Παράρτημα Δ.  

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του  κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 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 σε αυτήν την περίπτωση 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 να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης 

 

6.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
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Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αποτελούν το περιεχόμενο του φακέλου με την ένδειξη «Τεχνική 

Προσφορά» (Άρθρο 92 και 94 – παρ. 4 του  Ν.4412/2016). Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των Προσφορών, για τον αποκλεισμό Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 

Διακήρυξης, καθώς και για την δέσμευση του προσφέροντα για τα προσφερόμενα προϊόντα. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν όπως παρατίθεται, χωρίς αλλαγές, επί ποινή αποκλεισμού τα Υποδείγματα 

Τεχνικής Προσφοράς που παρατίθεται στο Παράρτημα Α της παρούσας. 

Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετούνται δύο (2) αντίτυπα της Τεχνικής Προσφοράς (πρωτότυπο και 

αντίγραφο), με πρωτότυπη υπογραφή και στα δύο αντίγραφα σύμφωνα με το Παράρτημα Α τα οποία  

συμπληρώνουν σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. 

Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, επί ποινή αποκλεισμού. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.  

Ο προσφέρων έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά Φυλλάδια και 

Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την Προσφορά του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς είναι να πληρούνται όλοι οι τεχνικοί όροι και να 

έχουν προσκομισθεί όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Στην περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 

με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 

τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία εξοπλισμού που μπορεί να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 

 

6.3 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς αποτελούν το περιεχόμενο του φακέλου με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά» (άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016). 

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο, όπως 

παρατίθεται, χωρίς αλλαγές, τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένα, τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς του 

Παραρτήματος Β της παρούσης, έτσι ώστε να προκύπτει το συνολικό κόστος των προσφερόμενων αγαθών 

ανά Τμήμα, άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο 

Παράρτημα Β. 

Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετούνται δύο (2) αντίτυπα της Οικονομικής Προσφοράς (πρωτότυπο και 

αντίγραφο), με πρωτότυπη υπογραφή κατά φύλλο και στα δύο αντίγραφα σύμφωνα με το Παράρτημα Β.  
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Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιέχει, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα Έντυπα Οικονομικής 

Προσφοράς με συμπληρωμένα ευκρινώς όπου απαιτείται τα εξής: 

 Την προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. αριθμητικώς και ολογράφως 

 Την προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. αριθμητικώς και ολογράφως 

 Τη συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. αριθμητικώς και ολογράφως 

 Τη συνολική προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. αριθμητικώς και ολογράφως 

Η Οικονομική Προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά Τμήμα ειδών 

όπως αυτός παρατίθεται στην παράγραφο 1.2 της παρούσας. Υπέρβαση του προϋπολογισμού 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό της προσφοράς. Επίσης στην Οικονομική του Προσφορά ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τον χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος 

με όσα αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψήφιου 

προμηθευτή έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από την παρούσα Διακήρυξη, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα 

περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει 

την Υπηρεσία Ασύλου. 

Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά : 

α)  στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο των Εντύπων Οικονομικής Προσφοράς του 

Παραρτήματος Β. 

β) στην οποία δεν έχουν συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως αντιστοίχως τα οικία πεδία των Εντύπων 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β.  

γ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) των αντίστοιχων πεδίων των Εντύπων 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β.  

δ) Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές των Εντύπων Οικονομικής Προσφοράς 

του Παραρτήματος Β.  

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το 

άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή 

αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.   

Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου τίθεται αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
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προσφοράς, βάσει τιμής, σε ευρώ. 

Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν 

τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου . 

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

 

6.4 Επισημάνσεις 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι (Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  Φάκελος Τεχνικής 

Προσφοράς,  Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

προσφοράς κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.1.1. 

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

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 

υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, δεν θα 

απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι, οι αποκλίσεις αυτές δεν θα αναφέρονται στους απαράβατους 

όρους και κρίνονται επουσιώδεις, από την αρμόδια Επιτροπή.  

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της Διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσμευση, ή θέτουν 

όρους  και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

 

Κεφάλαιο 7ο: Διενέργεια Διαγωνισμού 

7.1. Διαδικασία αποσφράγισης Προσφορών 

Η αρμόδια Επιτροπή βάσει της υπ΄αριθμ.πρωτ.3238/02.02.2018 (ΑΔΑ: 6Β4Υ465ΧΘΕ-ΞΛ0) Απόφαση της 

Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

προσφορών για προμήθειες,  έργα και υπηρεσίες», προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στο 
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παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, θα κινηθεί ως εξής: Καταρχήν 

αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον φάκελο με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα μονογράφει. Στη συνέχεια 

προχωρεί στην αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών μόνον εκείνων, που οι προσφορές 

τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούμενα από τη Διακήρυξη αυτή 

δικαιολογητικά, τους μονογράφει και μονογράφει επίσης το περιεχόμενο τους. Όλοι οι φάκελοι και τα 

περιεχόμενά τους μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 για συμβάσεις με 

εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ (προ ΦΠΑ). 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

 

7.2 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Κατά τη 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 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από 

την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό 

τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή 

μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της παρούσας. Η συμπλήρωση ή η 

διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η διευκρίνιση  ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα ως άνω, είναι 

υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών 

των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

7.3 Αξιολόγηση Προσφορών 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει ανά Τμήμα ειδών στον υποψήφιο ανάδοχο που έχει 

καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, αφού αυτή έχει γίνει 

αποδεκτή κατά τη φάση της τεχνικής αξιολόγησης. 

 

7.4. Ισότιμες και ισοδύναμες Προσφορές 

Επειδή ως  κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα 

Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών 

φορέων. 

 

7.5 Απόρριψη Προσφορών  

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από τα οριζόμενα στα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν.4412/2016 ή 

υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι 

όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα. 

β) η οποία παρέχει ατέλειες ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

ν.4412/2016. 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

 στ) που τελεί υπό αίρεση. 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την παρούσα ή, εφόσον στα έγγραφα 

της παρούσας προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

 

Κεφάλαιο 8ο: Ματαίωση διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει, κατά το άρθρο 106 του Ν.4412/2016, τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) Εφόσον η διαδικασία επέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του βιβλίου Ι του ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου 

εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016. 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη  

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 
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Επίσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 

του Ν.4412/2016. 

 

Κεφάλαιο 9ο:  Κατακύρωση 

9.1 Απόφαση κατακύρωσης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί, κατά τις προβλέψεις του άρθρο 105 του Ν.4412/2016, αμέσως την απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 

4412/2016.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 

προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

 

9.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου με την ανωτέρω απόφαση, η Αναθέτουσα Αρχή τον προσκαλεί 

να υποβάλει εντός προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο 

φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα παρακάτω δικαιολογητικά , όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

9.2.1 Οι Έλληνες πολίτες 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της 
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υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και 

επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

9.2.2 Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες που αναφέρονται στην παράγραφο 

9.2.1. 

Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., 

Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

9.2.3 Τα φυσικά και νομικά αλλοδαπά πρόσωπα 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 9.2.1. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
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συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

9.2.3 Οι συνεταιρισμοί 

α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 9.2.1. και τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

β) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

9.2.4 Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 9.2.1. για κάθε 

προσφέροντα που συμμετέχει στην  Ένωση. 

 

9.3 Επισημάνσεις επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού ανάδοχου και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση 

η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, 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, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η 

διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας 
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Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 

αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας και του Ν.4412/2016. 

 

Κεφάλαιο 10ο: Ενστάσεις 

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε 

περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση κατά της Διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 

της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 

στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να 

γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση της 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

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. 

 

Κεφάλαιο 11ο: Κατάρτιση – υπογραφή – εκτέλεση σύμβασης 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης θα υπογραφεί σύμβαση και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. Η διάρκεια ισχύος της θα ορίζεται ρητά μέσα στην σύμβαση και θα έχει ως ημερομηνία έναρξης την 

ημερομηνία υπογραφής της. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 



ΑΔΑ: 7Μ0Λ465ΧΘΕ-Ξ59



30 

 

Κατά την εκτέλεση  της δημόσιας σύμβασης εφαρμόζονται: οι διατάξεις της παρούσας, οι όροι της σύμβασης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την 

λήψη της έγγραφης πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα 

έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας της 

προσφερόμενης προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, η 

Υπηρεσία Ασύλου  έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη. 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων μερών. 

Η σύμβαση εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής, 

Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο οποιουδήποτε άλλου κειμένου (προσφορά, διακήρυξη, απόφαση 

κατακύρωσης / ανάθεσης). 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και  
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 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν φανεί συνεπής προς τις υποχρεώσεις του ή εκτελεί πλημμελώς τη σύμβαση κηρύσσεται 

έκπτωτος χωρίς άλλη διαδικασία, καταγγέλλεται η σύμβαση του και αναστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη σύμβαση προς τον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, που έχει το 

δικαίωμα να προσλάβει άλλον προμηθευτή. 

Για τυχόν κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του 

Ν.4412/2016. Για τυχόν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης, 

εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016. 

Με την κατάρτιση της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα εγγυάται ότι: 

α) Η προμήθεια που του ανατίθεται, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης 

και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται 

στην σύμβαση και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (κεκρυμμένων ή μη λόγω ελλιπής σχεδίασης, 

πλημμελούς κατασκευής, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, 

και θα έχουν τα αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή θα πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις 

αυτό γίνει εμφανές σε αυτήν. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς 

καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, ενώ 

η σχετική δαπάνη, ως και η αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής και την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής 

ζημίας βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, 

τα συμβαλλόμενα μέρη. Σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης τα παραδοτέα θα έχουν τις 

αυτές ιδιότητες, θα ισχύσουν οι αρχικές τιμές της προσφοράς και γενικά για την παράδοσή τους θα ισχύσουν 

οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, πλην του χρόνου παράδοσης, ενώ σε κάθε περίπτωση με 

την τροποποίηση της σύμβασης δεν θα απομειούται ή αλλοιώνεται το αρχικό παραδοτέο, και σε κάθε 

περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης θα εξασφαλίζει την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της προκήρυξης. 

 

11.1 Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην 

σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και του/της Αναδόχου. 

 

11.2 Πληρωμή Αναδόχου 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί δια της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών &  

Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κατόπιν εκδόσεως σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων.  Τα εν λόγω χρηματικά εντάλματα θα εκδίδονται στο όνομα του αναδόχου βάσει 

νομίμων δικαιολογητικών κατόπιν ολοκλήρωσης της οριστικής και ποσοτικής παραλαβής των προμηθειών. Τα 

αναγκαία δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, που απαιτούνται για την εξόφληση 

των τιμολογίων είναι:  

 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των υπό προμήθεια υλικών το οποίο 

συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας Ασύλου. 

 Αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής σύμφωνα 

με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

 Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Υπηρεσίας Ασύλου. 

 Τιμολόγιο προμηθειών του Αναδόχου επί πιστώσει. 

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας  

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  

 Βεβαίωση IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του αναδόχου με σφραγίδα και υπογραφή από την 

αρμόδια τράπεζα.  

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την Υπηρεσία Ασύλου που απαιτείται για τον 

έλεγχο και πληρωμή της δαπάνης. 

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί  με το Τμήμα  Οικονομικού της 

Υπηρεσίας Ασύλου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. 

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

11.3 Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει).  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
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Συμβάσεων και Προμηθειών (Γ.Δ.Δ.Σ.Π.) σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος, 

τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για 

την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.  

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

(άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).  

Όλες οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%.  

Η δαπάνη κατά περίπτωση υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για την προμήθεια αγαθών 

και 8% για την παροχή υπηρεσιών) επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄)  

Το αντικείμενο της σύμβασης υπόκειται σε Φ.Π.Α. κατά περίπτωση. 

 

11.4 Εγγυήσεις  

11.4.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

(συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, εκτός ΦΠΑ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Υπηρεσία Ασύλου σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ. 

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση 

καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016) 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2018. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.  

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
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α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικό υπόδειγμα παρατίθενται στο Παράρτημα Δ.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους.  

Σημείωση για το στοιχείο ι):  

Ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ανωτέρω ταμεία που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές ενδέχεται να 

αναγράφουν σε αυτές ότι ο εκδότης της εγγύησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται. Το διάστημα των τριών (3) ημερών υπερκαλύπτει αυτό των πέντε (5) ημερών που αναφέρεται 

στην παράγραφο ι) (άρθρο 302, παράγραφος 4, εδάφιο ι του Ν. 4412/2016) και οι εγγυητικές επιστολές θα 

γίνονται δεκτές από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σημείωση για τις εγγυήσεις που παρέχονται με τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:  

Τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διέπονται απ’ ό,τι ορίζεται στις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 αλλά ενδέχεται να μη συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα της 

διακήρυξης και να μην περιλαμβάνουν μερικά από τα στοιχεία που ζητούνται στην παράγραφο 11.4 της 

παρούσας. Παρ’ όλα αυτά θα γίνονται δεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή με τη μορφή που εκδίδονται, χωρίς 

να ακολουθούν τα σχετικά υποδείγματα της παρούσας. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: α) καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει, β) καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Υπηρεσίας Ασύλου έναντι του Αναδόχου γ) επιστρέφεται στο 

σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

11.4.2 Εγγύηση Συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (έκτο εδάφιο της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν.4412/2018). 

11.4.3 Εγγύηση προκαταβολής 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής 

προκαταβολής. 

 

Κεφάλαιο 12ο: Λοιποί όροι 

Διευκρινίσεις που δίνονται αυτοβούλως από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις 

δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή μετά από έγγραφο του Οικονομικού 

Τμήματος της Υπηρεσίας Ασύλου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των 

στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. 

Η Υπηρεσία Ασύλου δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή 

όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για 

καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψήφιους. 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 

διαγωνιζόμενο όλων των όρων της Διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κτλ.) καθώς και των διατάξεων του 

Ν.4412/2018. 

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας Ασύλου από τη σύμβαση που θα 

υπογραφεί, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και την Κοινοτική Νομοθεσία, αρμόδια δε για την επίλυση 

αυτών είναι τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ανήκει στην υπ’ αριθμ.πρωτ.: 17541/13-09-2018 Διακήρυξη 

 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Πίνακας 1.Α: Τμήμα Α - Toner κωδικού 60F2H00 

ΤΜΗΜΑ Α 

Είδος Toner κωδικού 60F2H00 

Προδιαγραφές 1. Συμβατό με εκτυπωτές  Lexmark MX310DN και MX410DE 

2. Χρώματος μαύρου (black) 

3. Με απόδοση εκτύπωσης 10.000 σελίδες (10.000 PGS)    

4. Αχρησιμοποίητα και να μην έχουν υποστεί επαναγέμισμα 

(refill). 

5. Με εσωτερική συσκευασία για την προστασία από την 

υγρασία. 

6. Τα έξοδα αποστολής των αναλωσίμων ειδών στις 

Υπηρεσιακές Μονάδες θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

Σύνολο τεμαχίων 235 
α/α Υπηρεσιακή 

Μονάδα 

Τεμάχια ανά 

Υπηρεσιακή 

Μονάδα 

Ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης των ειδών 

1 Κεντρική 

Υπηρεσία 

120 Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77,  

Αθήνα 
2 ΠΓΑ Κορίνθου 10 Εξαμιλίων 3, Τ.Κ. 201 00, 

Κόρινθος 
3 ΠΓΑ Δυτικής 

Ελλάδας 

10 Καποδιστρίου 92 & Παναχαϊκού, Τ.Κ. 262 24, 

Πάτρα 
4 ΠΓΑ 

Θεσσαλονίκης/ 

ΑΚΑ Αλβανίας-

Γεωργίας 

45 Πρώην ακίνητο Β ΚΤΕΟ, Πόντου 5, Τ.Κ. 546 28, 

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (Περιοχή Λαχαναγοράς) 

 

5 ΠΓΑ Θράκης 30 Λ.Μάκρης 1-Β, Τ.Κ. 681 00, 

Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης 
6 ΑΚΑ Ιωαννίνων 10 4 χλμ. Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων, Τ.Κ. 455 00, 

Πέραμα Ιωαννίνων 
7 ΠΓΑ Κρήτης 10 Ηφαίστου και Ελευθέρνης, Τ.Κ. 713 03, 

Ηράκλειο (Περιοχή Καμίνια) 
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Πίνακας 1.Β: Τμήμα Β - Toner κωδικού E260A11E 

ΤΜΗΜΑ Β 

Είδος Toner κωδικού E260A11E 

Προδιαγραφές 1. Toner συμβατό με εκτυπωτές  Lexmark E260/360/460 

2. Χρώματος μαύρου (black) 

3. Με απόδοση εκτύπωσης 3.500 σελίδες (3.500 PGS)    

4. Αχρησιμοποίητα και να μην έχουν υποστεί επαναγέμισμα 

(refill). 

5. Με εσωτερική συσκευασία για την προστασία από την 

υγρασία. 

6. Τα έξοδα αποστολής των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

Σύνολο τεμαχίων 20 

Υπηρεσιακή Μονάδα Ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης  

Κεντρική Υπηρεσία Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, 

Αθήνα 
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2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Πίνακας Ι: Γενικές απαιτήσεις για Τμήματα Α και Β 

α/α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Α

π
α

ιτείτα
ι 

Α
Π

Α
Ν

ΤΗ
ΣΗ

 
 (Ν

Α
Ι ή

 Ο
Χ

Ι) 

Π
α

ρ
α

τη
ρ

ή
σ

εις 

1 

Σε περίπτωση που κάποιο υλικό κριθεί ανεπαρκές ή ελαττωματικό 

τόσο κατά την παραλαβή όσο και κατά την χρήση, απαιτείται να 

αντικαθίσταται ΑΜΕΣΑ με ευθύνη του Ανάδοχου προμηθευτή. 

ΝΑΙ 

   

2 
Τα υπό προμήθεια είδη να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε 

άριστη κατάσταση. 
ΝΑΙ 

   

3 
Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα άλλως θα 

απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της για το συγκεκριμένο είδος. 
ΝΑΙ 
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Πίνακας ΙΙ: Ειδικές απαιτήσεις Τμήματος Α – Πίνακας Συμμόρφωσης  

Τμήμα Α: Toner κωδικού 60F2H00  

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α
π

α
ιτείτα

ι 

Α
π

ά
ντη

σ
η

  
(Ν

Α
Ι ή

 Ο
Χ

Ι) 

Π
α

ρ
α

τη
ρ

ή
σ

εις 

1 Toner κωδικού 60F2H00 ΝΑΙ    

2 Σύνολο τεμαχίων Toner κωδικού 60F2H00: 235 τεμάχια ΝΑΙ 

 

 

3 Συμβατό με εκτυπωτές Lexmark MX310DN και MX410DE ΝΑΙ 

 

 

4 Χρώματος μαύρου (black) ΝΑΙ 

 

 

5 Απόδοση εκτύπωσης 10.000 σελίδες (10.000 PGS)    ΝΑΙ 

 

 

6 Αχρησιμοποίητα και να μην έχουν υποστεί επαναγέμισμα (refill) ΝΑΙ 

 

 

7 Με εσωτερική συσκευασία για την προστασία από την υγρασία ΝΑΙ 

 

 

8 
Τα έξοδα αποστολής των αναλωσίμων ειδών στις Υπηρεσιακές Μονάδες 

θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 
ΝΑΙ 

 

 

9 

Τα έξοδα αποστολής 120 τεμαχίων των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα: Κεντρική Υπηρεσία,  Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 

77, Αθήνα, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

ΝΑΙ 

 

 

10 

Τα έξοδα αποστολής 10 τεμαχίων των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΠΓΑ Κορίνθου,  Εξαμιλίων 3, Τ.Κ. 201 00, 

Κόρινθος, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

ΝΑΙ 

 

 

11 

Τα έξοδα αποστολής 10 τεμαχίων των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΠΓΑ Δυτικής Ελλάδας,  Καποδιστρίου 92 & 

Παναχαϊκού, Τ.Κ. 262 24, Πάτρα, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

ΝΑΙ 

 

 

12 

Τα έξοδα αποστολής 45 τεμαχίων των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΠΓΑ Θεσσαλονίκης/ ΑΚΑ Αλβανίας-Γεωργίας,  

Πρώην ακίνητο Β ΚΤΕΟ, Πόντου 5, Τ.Κ. 546 28, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 

(Περιοχή Λαχαναγοράς), θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

ΝΑΙ 

 

 

13 

Τα έξοδα αποστολής 30 τεμαχίων των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΠΓΑ Θράκης,  Λ.Μάκρης 1-Β, Τ.Κ. 681 00, 

Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

ΝΑΙ 

 

 

14 

Τα έξοδα αποστολής 10 τεμαχίων των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΑΚΑ Ιωαννίνων,  4 χλμ. Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – 

Τρικάλων, Τ.Κ. 455 00, Πέραμα Ιωαννίνων, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

ΝΑΙ 
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15 

Τα έξοδα αποστολής 10 τεμαχίων των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα: ΠΓΑ Κρήτης,  Ηφαίστου και Ελευθέρνης, Τ.Κ. 713 

03, Ηράκλειο (Περιοχή Καμίνια), θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

ΝΑΙ 
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Πίνακας ΙΙΙ: Ειδικές απαιτήσεις Τμήματος Β – Πίνακας Συμμόρφωσης 

Τμήμα Β: Toner κωδικού E260A11E 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α
π

α
ιτείτα

ι 

Α
π

ά
ντη

σ
η

  
(Ν

Α
Ι ή

 Ο
Χ

Ι) 

Π
α

ρ
α

τη
ρ

ή
σ

εις 

1 Toner κωδικού E260A11E ΝΑΙ    

2 Σύνολο τεμαχίων Toner κωδικού E260A11E: 20 τεμάχια ΝΑΙ 

 

 

3 Συμβατό με εκτυπωτές Lexmark E260/360/460 ΝΑΙ 

 

 

4 Χρώματος μαύρου (black) ΝΑΙ 

 

 

5 Απόδοση εκτύπωσης 3.500 σελίδες (3.500 PGS)    ΝΑΙ 

 

 

6 Αχρησιμοποίητα και να μην έχουν υποστεί επαναγέμισμα (refill) ΝΑΙ 

 

 

7 Με εσωτερική συσκευασία για την προστασία από την υγρασία ΝΑΙ 

 

 

8 

Τα έξοδα αποστολής των 20 τεμαχίων των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα: Κεντρική Υπηρεσία,  Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 

77, Αθήνα, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

ΝΑΙ 
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Παρατηρήσεις :  

1. Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς, υποχρεούνται (επί ποινή αποκλεισμού) 

να συμπληρώσουν και τον Πίνακα Ι: «Γενικές απαιτήσεις για Τμήματα Α και Β» είτε υποβάλουν προσφορά 

για ένα εκ των δυο Τμημάτων του Διαγωνισμού είτε υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των προς 

προμήθεια ειδών, δηλαδή για τα Τμήματα Α και Β. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς, υποχρεούνται (επί ποινή αποκλεισμού) 

να συμπληρώσουν τον Πίνακα ΙΙ: «Ειδικές απαιτήσεις Τμήματος Α – Πίνακας Συμμόρφωσης» εφόσον  

επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το Τμήμα Α. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς, υποχρεούνται (επί ποινή αποκλεισμού) 

να συμπληρώσουν τον Πίνακα ΙΙΙ: «Ειδικές απαιτήσεις Τμήματος Β – Πίνακας Συμμόρφωσης» εφόσον  

επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το Τμήμα Β. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς, υποχρεούνται (επί ποινή αποκλεισμού) 

να συμπληρώσουν τον Πίνακα ΙΙ «Ειδικές απαιτήσεις Τμήματος Α – Πίνακας Συμμόρφωσης» και τον Πίνακα 

ΙΙΙ «Ειδικές απαιτήσεις Τμήματος Β – Πίνακας Συμμόρφωσης» εφόσον  επιθυμούν να υποβάλλουν 

προσφορά τόσο για το Τμήμα Α όσο και για το Τμήμα Β. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς, εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν 

προσφορά για ένα εκ των δυο Τμημάτων, υποβάλουν τεχνική προσφορά μόνο για το Τμήμα που 

ενδιαφέρονται. 

6. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος 

Τμήματος. 

7. Προτείνεται στους προσφέροντες να συμβουλευτούν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 5ο και 6ο της 

παρούσας πριν την σύνταξη της Τεχνικής τους Προσφοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ανήκει στην υπ’ αριθμ.πρωτ.17541/13-09-2018 Διακήρυξη 

Παρατηρήσεις: 

1. Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά Τμήμα. Κάθε Τμήμα θεωρείται 

αυτοτελές και ανεξάρτητο από το άλλο, γι’ αυτό και οι προφορές που θα κατατεθούν, θα αφορούν το ένα ή 

και τα δυο Τμήματα του Διαγωνισμού. Προσφορές που αφορούν μέρος του Τμήματος θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

2. Οι προσφέροντες μόνο για το Τμήμα Α συμπληρώνουν και υποβάλουν μόνο το Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς Τμήματος Α 

3. Οι προσφέροντες μόνο για το Τμήμα Β συμπληρώνουν και υποβάλουν μόνο το Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς Τμήματος Β 

4. Οι προσφέροντες και για τα δυο Τμήματα Α και Β συμπληρώνουν και υποβάλουν μόνο το Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος Α και Β 

5. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού 

6. Προτείνεται στους προσφέροντες να συμβουλευτούν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 5ο και 6ο της 

παρούσας πριν την σύνταξη της Οικονομική τους Προσφοράς 

7. Τα παρακάτω έντυπα συμπληρώνονται χωρίς να τροποποιηθούν οι μορφές τους από τους υποψήφιους 

αναδόχους.  

 

Κατόπιν τούτου, οι Οικονομικές Προσφορές θα περιέχουν συμπληρωμένα, τα ακόλουθα Έντυπα:  
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Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος Α 

Του προσφέροντα …………………………………….,  

Με έδρα …………………………………………………, οδός…………………., αριθμός……., Τ.Κ………..,  

Α.Φ.Μ. :………………………,  

Δ.Ο.Υ. :………………………..,  

Τηλ. : ………………………….,  

Fax :…………………………….,  

Ε-mail : ………………………., 

 

αφού έλαβα υπ’ όψιν την Διακήρυξη του Διαγωνισμού και την μελέτησα, δηλώνω πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των όρων αυτής και υποβάλλω την κάτωθι προσφορά: 

ΤΜΗΜΑ Α 

Είδος Toner κωδικού 60F2H00 

Προδιαγραφές 1. Συμβατό με εκτυπωτές  Lexmark MX310DN και MX410DE 

2. Χρώματος μαύρου (black) 

3. Με απόδοση εκτύπωσης 10.000 σελίδες (10.000 PGS)    

4. Αχρησιμοποίητα και να μην έχουν υποστεί επαναγέμισμα 

(refill). 

5. Με εσωτερική συσκευασία για την προστασία από την 

υγρασία. 

6. Τα έξοδα αποστολής των αναλωσίμων ειδών στις 

Υπηρεσιακές Μονάδες θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

Σύνολο τεμαχίων 235 

Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 
€ 

Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 

(ολογράφως) 
 

α/α Υπηρεσιακή 

Μονάδα 

Τεμάχια ανά 

Υπηρεσιακή 

Μονάδα 

Ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης των ειδών 

1 Κεντρική 

Υπηρεσία 

120 Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77,  

Αθήνα 
2 ΠΓΑ Κορίνθου 10 Εξαμιλίων 3, Τ.Κ. 201 00, 

Κόρινθος 
3 ΠΓΑ Δυτικής 

Ελλάδας 

10 Καποδιστρίου 92 & Παναχαϊκού, Τ.Κ. 262 24, 

Πάτρα 
4 ΠΓΑ 

Θεσσαλονίκης/ 

ΑΚΑ Αλβανίας-

Γεωργίας 

45 Πρώην ακίνητο Β ΚΤΕΟ, Πόντου 5, Τ.Κ. 546 28, 

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (Περιοχή Λαχαναγοράς) 

 

5 ΠΓΑ Θράκης 30 Λ.Μάκρης 1-Β, Τ.Κ. 681 00, 

Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης 
6 ΑΚΑ Ιωαννίνων 10 4 χλμ. Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων, Τ.Κ. 455 00, 
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Πέραμα Ιωαννίνων 
7 ΠΓΑ Κρήτης 10 Ηφαίστου και Ελευθέρνης, Τ.Κ. 713 03, 

Ηράκλειο (Περιοχή Καμίνια) 

Συνολική Τιμή (για 235 τεμάχια) 

Τμήματος Α χωρίς Φ.Π.Α. 

(αριθμητικώς) 

                        € 

Συνολική Τιμή (για 235 τεμάχια) 

Τμήματος Α χωρίς Φ.Π.Α. 

(ολογράφως) 

 

Συνολική Τιμή (για 235 τεμάχια) 

Τμήματος Α με Φ.Π.Α. 24% 

(αριθμητικώς) 

                         € 

Συνολική Τιμή (για 235 τεμάχια) 

Τμήματος Α με Φ.Π.Α. 24% 

(ολογράφως) 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ :  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ :  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ :  
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Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος Β 

 

Του προσφέροντα …………………………………….,  

Με έδρα …………………………………………………, οδός…………………., αριθμός……., Τ.Κ………..,  

Α.Φ.Μ. :………………………,  

Δ.Ο.Υ. :………………………..,  

Τηλ. : ………………………….,  

Fax :…………………………….,  

Ε-mail : ………………………., 

αφού έλαβα υπ’ όψιν την Διακήρυξη του Διαγωνισμού και την μελέτησα, δηλώνω πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των όρων αυτής και υποβάλλω την κάτωθι προσφορά: 

ΤΜΗΜΑ Β 

Είδος Toner κωδικού E260A11E 

Προδιαγραφές 1. Toner συμβατό με εκτυπωτές  Lexmark E260/360/460 

2. Χρώματος μαύρου (black) 

3. Με απόδοση εκτύπωσης 3.500 σελίδες (3.500 PGS)    

4. Αχρησιμοποίητα και να μην έχουν υποστεί επαναγέμισμα 

(refill). 

5. Με εσωτερική συσκευασία για την προστασία από την 

υγρασία. 

6. Τα έξοδα αποστολής των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

Σύνολο τεμαχίων 20 

Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 
€ 

Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 

(ολογράφως) 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα Ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης  

Κεντρική Υπηρεσία Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, 

Αθήνα 

Συνολική Τιμή (για 20 τεμάχια) 

Τμήματος Β χωρίς Φ.Π.Α. 24%  

(αριθμητικώς) 

                                                                                          

                                                                                         € 

Συνολική Τιμή (για 20 τεμάχια) 

Τμήματος Β χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

(ολογράφως) 

 

Συνολική Τιμή (για 20 τεμάχια) 

Τμήματος Β με Φ.Π.Α. 24% 

(αριθμητικώς) 

 

                                                                                                     €   

Συνολική Τιμή (για 20 τεμάχια) 

Τμήματος Β με Φ.Π.Α. 24% 

(ολογράφως) 
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ :  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ :  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ :  
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Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τμήματος Α και Β 

 

Του προσφέροντα …………………………………….,  

Με έδρα …………………………………………………, οδός…………………., αριθμός……., Τ.Κ………..,  

Α.Φ.Μ. :………………………,  

Δ.Ο.Υ. :………………………..,  

Τηλ. : ………………………….,  

Fax :…………………………….,  

Ε-mail : ………………………., 

 

αφού έλαβα υπ’ όψιν την Διακήρυξη του Διαγωνισμού και την μελέτησα, δηλώνω πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των όρων αυτής και υποβάλλω την κάτωθι προσφορά: 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

Είδος Toner κωδικού 60F2H00 

Προδιαγραφές 1. Συμβατό με εκτυπωτές  Lexmark MX310DN και MX410DE 

2. Χρώματος μαύρου (black) 

3. Με απόδοση εκτύπωσης 10.000 σελίδες (10.000 PGS)    

4. Αχρησιμοποίητα και να μην έχουν υποστεί επαναγέμισμα 

(refill). 

5. Με εσωτερική συσκευασία για την προστασία από την 

υγρασία. 

6. Τα έξοδα αποστολής των αναλωσίμων ειδών στις 

Υπηρεσιακές Μονάδες θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

Σύνολο τεμαχίων 235 

Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 
€ 

Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 

(ολογράφως) 
 

α/α Υπηρεσιακή 

Μονάδα 

Τεμάχια ανά 

Υπηρεσιακή 

Μονάδα 

Ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης των ειδών 

1 Κεντρική 

Υπηρεσία 

120 Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77,  

Αθήνα 
2 ΠΓΑ Κορίνθου 10 Εξαμιλίων 3, Τ.Κ. 201 00, 

Κόρινθος 
3 ΠΓΑ Δυτικής 

Ελλάδας 

10 Καποδιστρίου 92 & Παναχαϊκού, Τ.Κ. 262 24, 

Πάτρα 
4 ΠΓΑ 

Θεσσαλονίκης/ 

ΑΚΑ Αλβανίας-

Γεωργίας 

45 Πρώην ακίνητο Β ΚΤΕΟ, Πόντου 5, Τ.Κ. 546 28, 

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (Περιοχή Λαχαναγοράς) 

 

5 ΠΓΑ Θράκης 30 Λ.Μάκρης 1-Β, Τ.Κ. 681 00, 
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Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης 
6 ΑΚΑ Ιωαννίνων 10 4 χλμ. Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων, Τ.Κ. 455 00, 

Πέραμα Ιωαννίνων 
7 ΠΓΑ Κρήτης 10 Ηφαίστου και Ελευθέρνης, Τ.Κ. 713 03, 

Ηράκλειο (Περιοχή Καμίνια) 

Συνολική Τιμή (για 235 τεμάχια) 

Τμήματος Α χωρίς Φ.Π.Α. 

(αριθμητικώς) 

                        € 

Συνολική Τιμή (για 235 τεμάχια) 

Τμήματος Α χωρίς Φ.Π.Α. 

(ολογράφως) 

 

Συνολική Τιμή (για 235 τεμάχια) 

Τμήματος Α με Φ.Π.Α. 24% 

(αριθμητικώς) 

                         € 

Συνολική Τιμή (για 235 τεμάχια) 

Τμήματος Α με Φ.Π.Α. 24% 

(ολογράφως) 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

Είδος Toner κωδικού E260A11E 

Προδιαγραφές 1. Toner συμβατό με εκτυπωτές  Lexmark E260/360/460 

2. Χρώματος μαύρου (black) 

3. Με απόδοση εκτύπωσης 3.500 σελίδες (3.500 PGS)    

4. Αχρησιμοποίητα και να μην έχουν υποστεί επαναγέμισμα 

(refill). 

5. Με εσωτερική συσκευασία για την προστασία από την 

υγρασία. 

6. Τα έξοδα αποστολής των αναλωσίμων ειδών στην 

Υπηρεσιακή Μονάδα θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

Σύνολο τεμαχίων 20 

Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 
€ 

Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 

(ολογράφως) 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα Ταχυδρομική διεύθυνση παράδοσης  

Κεντρική Υπηρεσία Π.Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, 

Αθήνα 

Συνολική Τιμή (για 20 τεμάχια) 

Τμήματος Β χωρίς Φ.Π.Α. 24%  

(αριθμητικώς) 

                                                                                          

                                                                                         € 

Συνολική Τιμή (για 20 τεμάχια) 

Τμήματος Β χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

(ολογράφως) 

 

Συνολική Τιμή (για 20 τεμάχια) 

Τμήματος Β με Φ.Π.Α. 24% 

(αριθμητικώς) 

 

                                                                                                     €   

Συνολική Τιμή (για 20 τεμάχια) 

Τμήματος Β με Φ.Π.Α. 24% 

(ολογράφως) 
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Γενικό Σύνολο Προσφερόμενων Τιμών Τμήματος Α και Β 

Γενικό Σύνολο Προσφερόμενων 

Τιμών Τμήματος Α και Β χωρίς 

Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) 

 

                                                                                                € 

Γενικό Σύνολο Προσφερόμενων 

Τιμών Τμήματος Α και Β χωρίς 

Φ.Π.Α. (ολογράφως) 

 

Γενικό Σύνολο Προσφερόμενων 

Τιμών Τμήματος Α και Β με Φ.Π.Α. 

24% (αριθμητικώς) 

 

                                                                                                €   

Γενικό Σύνολο Προσφερόμενων 

Τιμών Τμήματος Α και Β με Φ.Π.Α. 

24% (ολογράφως) 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ :  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ :  

ΣΦΡΑΓΙΔΑ :  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ανήκει στην υπ’ αριθμ.πρωτ.17541/13-09-2018 Διακήρυξη 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης:……………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Προς: 

(Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)……………………………………................................... 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)…………………………………………………................................. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ(ολογράφως και σε παρένθεση 

αριθμητικώς). 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

υπέρ του:  

(i) (σε περίπτωση φυσικού προσώπου): (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση).......................……………………………………………………………………………………………………….., ή 

(ii) (σε περίπτωση νομικού προσώπου): (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................…………………………………………………………………………………………………………….………..,ή 

(iii)(σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας):των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................................................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση).......................................................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)................................(συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της/ων ομάδας/δων ………/ της υπ’αριθ............ σύμβασης «(τίτλος σύμβασης)», 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση 

κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

Ανήκει στην υπ’ αριθμ.πρωτ.17541/13-09-2018 Διακήρυξη 

[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 φορέαi  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: [ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 91636 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ/ΤΜΗΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2/ΑΘΗΝΑ/101 77 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Β.ΓΕΡΜΑΝΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [210-6988556] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [v.germanos@asylo.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://asylo.gov.gr/ 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου - [30125110-5] 

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 2 ΤΜΗΜΑΤΑ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του 

άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv 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. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

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, 
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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.  

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 κατάλογοv: 

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 
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έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi; 

[] 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 …): 

[……] 

 



ΑΔΑ: 7Μ0Λ465ΧΘΕ-Ξ59



58 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 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): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας 

ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  
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της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας 

έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; 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 

;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): xxiv 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίουxxv; 

[] 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 καταστάσειςxxvi : 

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 συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμαxxviii; 

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 

συμφερόντωνxxix, 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 [] Ναι [] Όχι 



ΑΔΑ: 7Μ0Λ465ΧΘΕ-Ξ59



65 

 

με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxxi 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) ήταν 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 

[] Ναι [] Όχι 
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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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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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 κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, 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 

δωρεάνxxxivxxxv. 

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 Δήλώσης 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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i
 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 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. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  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.” 

viii
 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.  

ix
 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). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 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). 

xii
 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. 
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xiii

 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. 

xiv
 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”. 

xv
 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". 

xvi
 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 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 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).  

xxiii
 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 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  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 
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xxviii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv
  

xxxv
 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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