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Ημερομηνία 5/3/2018

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σας παρακαλώ να προβείτε στην ανάρτηση της συνημμένης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών,
στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 9), ΚΕ-81975» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε ανάθεση υπηρεσίας,
με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €12.936,02 πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα με το Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016):
Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου του ως άνω αναφερόμενου έργου και συγκεκριμένα για τον εξοπλισμό των αιθουσών
και των εργαστηρίων στα Τμήματα του Δ.Π.Θ.
Επιπλέον, βεβαιώνεται ότι:
Α) Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, είναι
εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και των επιμέρους κατηγοριών αυτού, και θα
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του.
Β) Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016, και
όπως αναλύεται διεξοδικώς στην Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Αν. Καθηγητής Φ. Μάρης
Αναπλ. Πρύτανη Δ.Π.Θ.
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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:
Τύπος Προμήθειας:
Τίτλος Προμήθειας:
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε
ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ:
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. σε ευρώ (€):
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται η Προμήθεια:
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Κωδικός έργου ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.:
Κωδικός έργου Φορέα Χρηματοδότησης/MIS
χωροταξικό:
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.
ΘΡΑΚΗΣ
“Απευθείας” Ανάθεση
Προμήθεια αγαθών-υλικών
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
12.936,02
3.104,65
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 9)
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΕ-81975
2017ΣΕ14600031 / 01 41

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην
Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών:

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνισμού:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών
κος Φώτιος Μάρης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., Αναπλ. Πρύτανη,
email: fmaris@civil.duth.gr

19/3/2018 ώρα 14:00

Γραφείο Πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ ΔΠΘ, Βασ. Σοφίας 12,
67132, Ξάνθη
Κτίριο 4, 1ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας: 25410-79410
Εγκαταστάσεις Δ.Π.Θ. στις πόλεις Κομοτηνή, Ξάνθη και
Ορεστιάδα
Ομάδα Ειδών 1: κα Γ. Γαβριηλίδου, τηλ. 25310-39825,
email: ggavriil@kom.duth.gr
Ομάδα Ειδών 2:
Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας: κα Χ. Μαρούδα, τηλ. 2531039900, email: xmarouda@kom.duth.gr
Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης: κ. Κ.
Μέκος, τηλ. Επικοινωνίας: 25310-39409, email:
kmekos@kom.duth.gr και κ. Θ. Πασχαλίδης, τηλ. επικ.
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25310-39418, email: tpasxal@kom.duth.gr
Ομάδα Ειδών 3: Γραμματεία Τμ. Πολιτικών Μηχανικών,
τηλ. 25410-79023, email: secr@civil.duth.gr
Ομάδα Ειδών 4: κ. Π. Μελίδης, Καθηγητής Δ.Π.Θ., τηλ.
25410-79372, email: pmelidis@env.duth.gr
Ομάδα Ειδών 5: κα Ε. Δαρμπάση, τηλ. 25520-41161,
email: idarmpas@ores.duth.gr
Ομάδα Ειδών 6: κος Κ. Σγουρόπουλος, τηλ 25310-39462,
25310-39371, email: ksgourop@ee.duth.gr

Β. Είδη προς προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά
Β1. Περιγραφή του έργου
Σύντομη περιγραφή του έργου: Αφορά στο έργο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» (ΣΑΕ: Ε146), Υποέργο 9.

Β2. Υπηρεσίες προς παροχή
Ομάδα Ειδών 1: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Προϋπολογισμός: €7.400,70 πλέον ΦΠΑ

α/α
Είδους

CPV

Είδη προς προμήθεια

Ποσότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

Ενδεικτικό
Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ
(€)

(6)

(7)

Ενδεικτική
Συνολική
αξία
(€)
(8)

1

31600000-2

1 τεμ.

450,00

24

108,00

558,00

2

31600000-2

4 τεμ.

1.320,00

24

316,80

1.636,80

3

44321000-6

160 m

2.203,20

24

528,77

2.731,97

4

44321000-6

150 m

1.381,50

24

331,56

1.713,06

5

44321000-6

80 m

607,20

24

145,73

752,93

6

44321000-6

40 m

518,80

24

124,51

643,31

7

31600000-2

Σωλήνες καλωδίων Φ40

70 m

560,00

24

134,40

694,40

8

76535000-2

Διάνοιξη οπών σε
οπλισμένο σκυρόδεμα

12 τεμ.

360,00

24

86,40

446,40

1.776,17

9.176,87

Γενικός ηλεκτρικός
πίνακας πλήρης
Μερικός ηλεκτρικός
πίνακας πλήρης
Καλώδιο ΝΥΥ 5*16
mm2
Καλώδιο ΝΥΥ 5*4 mm2
Καλώδιο ΝΥΥ 5*2.5
mm2
Καλώδιο ΝΥΥ ή ΝΥAF
1*50 mm2

7.400,70

Προϋπολογιζόμενο κόστος Ομάδα Ειδών 1: €7.400,70 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (€1.776,17)
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Τεχνικές Προδιαγραφές (Ομάδα Ειδών 1)
α/α Είδους

Είδος προς προμήθεια

1

Γενικός ηλεκτρικός πίνακας
πλήρης

2

Μερικός ηλεκτρικός πίνακας
πλήρης

3

Καλώδιο ΝΥΥ 5*16 mm2

Τεχνικές Προδιαγραφές
Γενικός ηλεκτρικός πίνακας για την τροφοδοσία των τεσσάρων υποπινάκων, με
Α
αναχωρήσεις καλωδίου ΝΥΥ 5Χ16 mm2, με γενικό διακόπτη ισχύος 125 ,
μικροαυτομάτους 3Χ40 Α για κάθε αναχώρηση (τέσσερα τεμάχια), ενδεικτικές
Α
λυχνίες επί της πόρτας του πίνακα και αντίστοιχους Μ/Α 6 (3τεμ), μεταλλική
κατασκευή
Μερικός ηλεκτρικός πίνακας πλήρης, τροφοδοσίας κλιματιστικών μονάδων κάθε
αμφιθεάτρου, με αναχώρηση καλωδίου ΝΥΥ 5Χ2,5 mm2 προς κάθε εσωτερικό
μηχάνημα και αναχώρηση καλωδίου ΝΥΥ 5Χ4,0 mm2 προς κάθε εξωτερικό
μηχάνημα, με γενικό διακόπτη, ενδεικτικές λυχνίες, ασφάλειες μεταλλική
κατασκευή με κλείδωμα της πόρτας
Καλώδιο ΝΥΥ 5*16 mm2

4

Καλώδιο ΝΥΥ 5*4 mm2

Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ4,0 mm2 για την τροφοδοσία της εξωτερικής μονάδας

5

Καλώδιο ΝΥΥ 5*2.5 mm2

Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm2 για την τροφοδοσία της εσωτερικής μονάδας

6

Καλώδιο ΝΥΥ ή ΝΥAF 1*50
mm2

7

Σωλήνες καλωδίων Φ40

Σωλήνας πλαστικός σκληρός Φ40 για την όδευση των καλωδίων

8

Διάνοιξη οπών σε οπλισμένο
σκυρόδεμα

Διάνοιξη οπών σε οπλισμένο σκυρόδεμα για την όδευση των καλωδίων

Καλώδιο ΝΥΥ ή ΝΥAF 1Χ50 mm2 για την τροφοδοσία του γενικού ηλεκτρικού
πίνακα

Η παράδοση των ειδών της Ομάδας 1 θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Τμ. Οικονομικών Επιστημών Δ.Π.Θ.
στην Κομοτηνή.

Ομάδα Ειδών 2: Προμήθεια στεγνωτήρων χεριών
Προϋπολογισμός: €3.807,74 πλέον ΦΠΑ

α/α
Είδους

CPV

Είδη προς προμήθεια

Ποσότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

Ενδεικτικό
Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ
(€)

(6)

(7)

Ενδεικτική
Συνολική
αξία
(€)
(8)

1

39712300-9

Στεγνωτήρας χεριών

1

1.209,68

24

290,32

1.500,00

2

39712300-9

Στεγνωτήρας χεριών

4

2.469,03

24

592,57

3.061,60

3

39721320-1

Στεγνωτήρας χεριών

1

129,03

24

30,97

160,00

913,86

4.721,60

3.807,74

Σύνολο

Προϋπολογιζόμενο κόστος Ομάδα Ειδών 2: €3.807,74 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (€913,86)

Τεχνικές Προδιαγραφές (Ομάδα Ειδών 2)
α/α
Είδους
1

Είδος προς
προμήθεια
Στεγνωτήρας
χεριών

Τεχνικές Προδιαγραφές
(οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και το προσφερόμενο είδος μπορεί να
διαθέτει ισοδύναμες ή και ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές και επιδόσεις)

Προτεινόμενο Είδος dyson airblade AB ή ισοδύναμο
Input voltage/Frequency: 200-240V 50 & 60 Hz
Rated power: 1600 W
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Motor switching rate: 6,000 per second
Motor speed: 90,000 rpm
Operating temperature range: 0°– 40°C
Heater type: None
Standby power consumption: Less than 0.5 W
Construction
Casing construction: Polycarbonate-ABS casing
Antibacterial coating type: Contains antibacterial moulded additive in fascia
and blades. Can help prevent the growth of bacteria.
Colour finish: Grey or White
Light reflective value: 28.3 (grey) 77.4 (white)
Galvanised steel back plate/mounting bracket
Exterior screw type: Anti-tamper M6 machine screw
Water ingress protection to IP35
Φίλτρα
HEPA filter (glass fibre and fleece prelayer)
Bacteria removal 99.9%
Λειτουργία
Touch-free infra-red activation
Διάρκειαστεγνώματος: 10 seconds.
Operation lock-out period: 30 seconds
Airspeed at apertures: 690 km/h (430 mph)
Operating airflow: Up to 35 l/s
Βάρος: 8.2kg
Διαστάσεις: H735 × W359 × D305 mm
Εγγύηση: 5 χρόνια εξαρτήματα, 1 χρόνος κατασκευαστή

2

3

Στεγνωτήρας
χεριών

Υψηλής ταχύτητας, μεταλλασσόμενης συχνότητας brushless DC μοτέρ, χωρίς
καρβουνάκια, μεγάλης διάρκειας.
Μεγάλη απόδοση, ελάχιστη κατανάλωση, εξοικονόμηση ενέργειας
Παροχή αέρα 210 m³/h
Ταχύτητα αέρα 110 m/sec
Αδιάβροχη προστασία IPx22
Με φωτοκύτταρο λειτουργίας 18 δευτερολέπτων
Δοχείο περισυλλογής νερού
Αντιβακτηριδιακό φίλτρο, το οποίο προστατεύει από τη διαρροή μικροβίων στην
ατμόσφαιρα
Διακόπτης 700 W για κρύο αέρα- λειτουργία καλοκαιριού
Διακόπτης 700 W για ζεστό αέρα- λειτουργία χειμώνα
Με τη χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, στην κατηγορία του
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 680x300x250 mm
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 8,50 kg
ΙΣΧΥΣ : 1400 W
ΤΑΣΗ : 220-240V

Στεγνωτήρας
χεριών

- Αντίσταση θέρμανσης 1785W
- Μοτέρ 65W
- Βάρος 3 Kg
- Ροή αέρα 65 L/s
- Διαστάσεις 305 x 262 x 165 mm
-Ταχύτητα αέρα 80 Km/h
- Στροφές/λεπτό 3000
- Θόρυβος < 60 dB
Αυτόματη λειτουργία με φωτοκύτταρο
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Εγγύηση Προμηθευτή: 24 μήνες

Παράδοση ειδών Ομάδας 2


Είδη 1 και 2: στις εγκαταστάσεις του Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή.



Είδος 3: στις εγκαταστάσεις του Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή.

Ομάδα Ειδών 3: Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Τμ. Πολιτικών
Μηχανικών
Προϋπολογισμός: €738,81 πλέον ΦΠΑ

α/α
Είδους

CPV

Είδη προς προμήθεια

Ποσότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

Ενδεικτικό
Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

1

44512000-2

1

2

42662100-5

3

44512000-2

4

44423800-9

Περιστροφικό
κρουστικό πιστολέτο
Μάσκα
ηλεκτροσυγκόλλησης
ηλεκτρονική
ρυθμιζόμενη
Πολύ-εργαλείοDREMEL
F0134000JS 4000, series
(4000-4/65) 175W
Κυλινδρικοί
Μεταλλότυποι
σκυροδέματος
Σύνολο

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ
(€)

(6)

(7)

Ενδεικτική
Συνολική
αξία
(€)
(8)

69,00

24

16,56

85,56

1

40,00

24

9,60

49,60

1

104,00

24

24,96

128,96

6

525,81

24

126,19

652,00

177,31

916,12

738,81

Προϋπολογιζόμενο κόστος Ομάδα Ειδών 3: €738,81 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (€ 177,31)

Τεχνικές Προδιαγραφές (Ομάδα Ειδών 3)
α/α
Είδος

Είδος προς προμήθεια

1

Περιστροφικό κρουστικό
πιστολέτο

2

Μάσκα
ηλεκτροσυγκόλλησης
ηλεκτρονική ρυθμιζόμενη

Τεχνικές Προδιαγραφές
(οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και το προσφερόμενο είδος μπορεί να
διαθέτει ισοδύναμες ή και ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές και επιδόσεις)
• Τάση: 220-240V~50Hz
• Ισχύς: 800 W
• Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1200r/min
• Αριθμός κρούσεων: 0-5300/min
• Κρουστική ισχύς: 2.5J
• Δυνατότητα τρυπήματος μπετόν: 26mm
• Δύο συστήματα τσοκ: (1) SDSplus και (2) απλό συμβατικού δραπάνου
• Βάρος: 2.90 Kg
• Εγγύηση: 2 χρόνια τουλάχιστον
• Η συσκευασία συμπεριλαμβάνει: (1) τρυπάνια 3τμχ, (2) βελόνι, καλέμι και (3)
πλαστική βαλίτσα μεταφοράς.
• Οπτικό πεδίο (περίπου): 92x42 mm
• Διαστάσεις φίλτρου 110 Χ 90 Χ 9 mm - Φίλτρο LCD
• Ρύθμιση (βαθμός) σκίασης: DIN9-DIN13
• Χρόνος σκίασης: <3/10000s
• Επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή: 0,1-0.8 sec
• Θερμοκρασία λειτουργίας έως 65°C
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3

Πολύ-εργαλείο DREMEL
F0134000JS 4000, series
(4000-4/65) 175W

4

Κυλινδρικοί μεταλλότυποι
σκυροδέματος

• 2 Φωτοκύτταρα
• Προστασία UV/ IR DIN 15 Protection
• Εξωτερική ρύθμιση: Επιλογή βαθμού σκίασης
• Εσωτερικές ρυθμίσεις: Ευαισθησίας και χρόνου επαναφοράς
• Εφαρμογές: Ηλεκτρόδιο:5-400, Σύρμα:5-400, TIG:5-300
• Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους
• Ισχύ κινητήρα: 175 W
• Αντιολισθητική λαβή σε όλες τις περιοχές συγκράτησης
• Ταχύτητα: 5.000 – 35.000 στροφές/λεπτό
• Ηλεκτρονικός έλεγχος ανάδρασης για βελτιωμένη ροπή και απόδοση
• Ξεχωριστός διακόπτης On/Off με ενσωματωμένη λειτουργία κλειδώματος του τσοκ
• Τάση 230V
• Περιεχόμενα κασετίνας 65 εξαρτημάτων και 4 προσαρτημάτων:
• 65 υψηλής ποιότητας εξαρτήματα της Dremel σε θήκη μικρών εξαρτημάτων
(συμπεριλαμβανομένου του αρχικού σετ EZ SpeedClic)
• Εύκαμπτος άξονας υψηλής ποιότητας
• Καπάκι μύτης της λαβής μολυβιού
• Οδηγός κοπής γραμμών και κύκλων
• Βάση διαμόρφωσης
• Λαβή ακριβείας
• DVD με πληροφορίες
• Οδηγίες χρήσης
• Σταθερή και ευρύχωρη κασετίνα εργαλείου
• Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους
Κυλινδρικοί μεταλλότυποι δοκιμών σκυροδέματος ύψους h=14 cm, διαμέτρου φ=6
cm(εσωτερικές διαστάσεις) και πάχους 2.5cm. Σύστημα με μοχλό για εύκολο άνοιγμα

Η παράδοση των ειδών της Ομάδας 3 θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.
στην Ξάνθη.

Ομάδα Ειδών 4: Προμήθεια αντλιών
Προϋπολογισμός: €767,00 πλέον ΦΠΑ

α/α
Είδους

CPV

Είδη προς προμήθεια

Ποσότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

Ενδεικτικό
Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

1

42122510-8

Περισταλτική αντλία

1

767,00

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ
(€)

(6)

(7)

Ενδεικτική
Συνολική
αξία
(€)
(8)

24

184,08

951,08

Προϋπολογιζόμενο κόστος Ομάδα Ειδών 4: €767,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (€ 184,08)

Τεχνικές Προδιαγραφές (Ομάδα Ειδών 4)
α/α
Είδος

1

Είδος προς
προμήθεια

Περισταλτική
αντλία χαμηλής
παροχής

Τεχνικές Προδιαγραφές
(οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και το προσφερόμενο είδος μπορεί να
διαθέτει ισοδύναμες ή και ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές και επιδόσεις)

Περισταλτική αντλία χαμηλής παροχής (<0,35 L/h σε μέγιστη αντίθλιψη) με κινητήρα
βηματισμού με ρυθμιζόμενες στροφές, με ρύθμιση της παροχής δοσολόγησης χωρίς
διαβάθμιση χειροκίνητα μέσω πλήκτρων ή αυτόματα μέσω εξωτερικών επαφών ή
αναλογικού σήματος 4…20 mA ή τάσης 0…10 V. Να διαθέτει λειτουργία αναρρόφησης
(γρήγορη περιστροφή). Οι περιστρεφόμενοι κύλινδροι πιέζονται με ελατήριο για
ομοιόμορφη πίεση επί του σωλήνα και αυξημένη διάρκεια ζωής του σωλήνα. Υπάρχει η
δυνατότητα επιζεύξιμης αλλαγής της παροχής (π.χ. αναγκαία αύξηση, νυχτερινή
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ελάττωση). Η αντλία διαθέτει οθόνη για ένδειξη της παροχής

δοσολόγησης σε l/h. Έχει διάταξη κλεμμών για σύνδεση διακόπτη στάθμης μίας (1)
βαθμίδας για την εν ξηρώ προστασία, για σύνδεση δύο (2) βοηθητικών εισόδων επαφών. Η
αντλία συνοδεύεται από βαλβίδα έγχυσης ειδικού τύπου για χαμηλή πτώση πίεσης στο
σημείο έγχυσης και από 10 μ σωλήνα κατάθλιψης και διαθέτει ρελέ συναγερμού για
σήμανση βλάβης.
Τεχνικά δεδομένα αντλίας
 μέγιστη παροχή 0,35 l/h (σε μέγ. αντίθλιψη)
 μέγιστη αντίθλιψη 4,0 bar
 Στροφές 0…85 rpm
 ύψος αναρρόφησης (στεγνός σωλήνας) 3 μΣΥ
 ύψος αναρρόφησης 4 μΣΥ
 συνδέσεις 6 x 4 mm
 υλικό σωλήνα Pharmed
 ηλεκτρική παροχή/μέση απορ.ισχύς 100-240 V AC, 50/60 Hz, 24 W
 βαθμός προστασίας ΙΡ 65
 βάρος συσκευής < 2kg

Η παράδοση των ειδών της Ομάδας 4 θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.
στην Ξάνθη.

Ομάδα Ειδών 5: Προμήθεια προγραμματιστή ποτίσματος
Προϋπολογισμός: €60,48 πλέον ΦΠΑ

α/α
Είδους

CPV

Είδη προς προμήθεια

Ποσότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

Ενδεικτικό
Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

1

38000000

Προγραμματιστής
ποτίσματος μπαταρίας

1

60,48

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ
(€)

(6)

(7)

Ενδεικτική
Συνολική
αξία
(€)
(8)

24

14,52

75,00

Προϋπολογιζόμενο κόστος Ομάδα Ειδών 5: €60,48 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (€14,52)

Τεχνικές Προδιαγραφές (Ομάδα Ειδών 5)
α/α
Είδος

1

Είδος προς
προμήθεια

Προγραμματιστής
ποτίσματος
μπαταρίας

Τεχνικές Προδιαγραφές
(οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και το προσφερόμενο είδος μπορεί να
διαθέτει ισοδύναμες ή και ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές και επιδόσεις)

Ψηφιακός προγραμματιστής ποτίσματος με μπαταρία.
3 κύκλοι ποτίσματος ανά ημέρα. Διάρκεια ποτίσματος 0h 1min - 2h 59min.
Συχνότητα ποτίσματος
κάθε 24 ώρες, κάθε 2η, 3η ή 7η μέρα.
Σύνδεση με αισθητήρα.
Πηγή ενέργειας αλκαλική μπαταρία.
Για βρύσες με σπείρωμα 26.5 mm (G ¾) και 33.3 mm (G1).
Πίεση λειτουργίας :0,5-12 bar
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Η παράδοση των ειδών της Ομάδας 5 θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ. στην
Ορεστιάδα.

Ομάδα Ειδών 6: Προμήθεια ψυγείου
Προϋπολογισμός: €161,29 πλέον ΦΠΑ

α/α
Είδους

CPV

Είδη προς προμήθεια

Ποσότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

Ενδεικτικό
Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

1

39711100-0

Ψυγείο Mini Bar

1

161,29

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ
(€)

(6)

(7)

Ενδεικτική
Συνολική
αξία
(€)
(8)

24

38,71

200,00

Προϋπολογιζόμενο κόστος Ομάδα Ειδών 6: €161,29 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (€38,71)

Τεχνικές Προδιαγραφές (Ομάδα Ειδών 6)
α/α
Είδος

Είδος προς
προμήθεια

2

Ψυγείο Mini Bar

Τεχνικές Προδιαγραφές
(οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και το προσφερόμενο είδος μπορεί να
διαθέτει ισοδύναμες ή και ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές και επιδόσεις)

Ψυγείο τύπου MiniBar με κατάψυξη, ενεργειακής κλάσης Α++, χωρητικότητας 80-100 lt,
διαστάσεις 80Χ50Χ40cm (περίπου)

Η παράδοση των ειδών της Ομάδας 6 θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.
στην Κομοτηνή.

Γ. Όροι της Διαγωνιστικής Διαδικασίας Προμήθειας

1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα α) σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, ή δ)
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να
έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία υποχρεούται να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
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σύμβασης.Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με τον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δ. Π. Θράκης θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.
2.

Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά
θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά
τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.

3.

Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη αρμοδίως.

4.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός
από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

6.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

7.

Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

8.

Τα υπό προμήθεια είδη, πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση και όχι
ανακατασκευασμένα.

9.

Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου.

10. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
11. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
12. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας
Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή
η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση ανάθεσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του
πίνακα κατάταξης κοκ.
13. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικά, να αποφασίσει
την τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα διακήρυξη. Επίσης η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει την διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας σε
οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε
αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
14. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά
υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς
στην προσφορά και θα συνεκτιμώνται.
15. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
16. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλειπαραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.
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17. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει/ται από τον ανάδοχο εντός τριάντα (30)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο
του έργου.
18. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στους χώρους του Δ.Π.Θ. κατόπιν συνεννοήσεως
με τον Υπεύθυνο της πράξης - Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
19. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω προμήθεια, πρέπει να παρέχει, με υπεύθυνη δήλωση,
τη δυνατότητα τεχνικής κάλυψης (service) ή αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή
δυσλειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την
ημερομηνία της προμήθειας.
20. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας (ή ανά ομάδα ειδών), δηλ. στον
υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν τις
ως άνω τεχνικές απαιτήσεις.
21. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Προσφορές που
θα αφορούν μεμονωμένα είδη δε θα λαμβάνονται υπόψη. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει
να αναφέρεται και το κόστος ανά τεμάχιο (πλέον ΦΠΑ).
22. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα γίνει με την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Για τους προμηθευτές Ελληνικής
Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.03.94)
παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται
ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά
την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
23. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3
αυτού (όπως όμως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 375, του Ν.4412/2016), ύψους
μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής
προέλευσης χρηματοδότησης, και οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του,
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων (και ΦΠΑ) και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
24. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1191 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 969/22-03-2017), και δυνάμει του
άρθρου 350, παρ. 3, του Ν.4412/2016, σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, επιβάλλεται από 22-03-2017, κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων (και ΦΠΑ) και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του της Υ.Α.1191, επί της
κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ).
25. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην
υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θράκης.
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26. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την
σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης.

Δ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ………………… / …………………………………………………. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: …………………………………………………………………….. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: …………………………………………………….…………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Για την Διαγωνιστική Διαδικασία Προμήθειας με “Απευθείας ανάθεση”: «Προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού»
Κωδικός Έργου: ΚΕ-81975 (ΥΠΟΕΡΓΟ 9)
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): Αν. Καθηγητής κ. Φ. Μάρης, Αναπλ. Πρύτανη Δ.Π.Θ.
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ ΔΠΘ
Βασ. Σοφίας 12, 67132, Ξάνθη
Κτίριο 4, 1ος όροφος,
τηλ. Επικοινωνίας: 25410-79410
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα κάτωθι αναφερόμενα
δικαιολογητικά. Η ως άνω υποχρέωση αφορά τους προσωρινούς αναδόχους για τους οποίους το ποσό
ανάθεσης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €2.500,00 πλέον ΦΠΑ:


Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή του υποψηφίου
νομικού προσώπου: Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις
του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε., στοιχεία
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή
κάθε άλλου νομικού προσώπου.
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας)


Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι ότι δεν υπάρχει εις βάρος
του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 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 (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803 /2000 (A' 48), δ)
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (Е Е L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε σ την
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
Το εν λόγω απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλεται υποχρεωτικά:
o στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,

και

o στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας του
προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ως άνω
παράγραφο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου 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.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Οι επίσημες
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53
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.
Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά της εν λόγω διακήρυξης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα ή από νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα είτε από δημόσια αρχή είτε από
δικηγόρο (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014), των οποίων η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων αντιγράφων.
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

Αν. Καθηγητής Φ. Μάρης
Αναπλ. Πρύτανη Δ.Π.Θ.
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