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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ      

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ      
 

 

Λνπηξά Θέξκεο, 8-5-2019 

Αξηζ. πξση: 967/20915 

   

 

Αλαζέηνπζα αξρή: Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ 

 

 
 

 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

Απεγθαηάζηαζε δύν (2) αιεμηθέξαπλσλ παιηάο ηερλνινγίαο, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

ελόο (1) αιεμηθέξαπλνπ θαη ελόο (1) απαγσγνύ θξνπζηηθώλ ππεξηάζεσλ ζηνλ γεληθό 

πίλαθα ρακειήο ηάζεο. 
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ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 
Αλαζέηνπζα αξρή Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ (Η.Γ.Δ.) ηνπ Διιεληθνχ  

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ «ΓΖΜΖΣΡΑ», Λνπηξά 

Θέξκεο, Θεζζαινλίθε 

Αξηζκφο δηαθήξπμεο 967/20915/8-5-2019 

Δίδνο δηαγσληζκνχ πλνπηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο Ζ ρακειφηεξε ηηκή 

Πξνυπνινγηζκφο  21.700,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

CPV CPV:3121600-3, CPV:31216100-4 CPV:45312311-0 

Υξεκαηνδφηεζε Δζληθή ζπκκεηνρή  

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 23-05-2019 

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ 24-05-2019 

Σφπνο δηελέξγεηαο ηεο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ  Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Διιεληθνχ  

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ «ΓΖΜΖΣΡΑ», Λνπηξά 

Θέξκεο, 22
ν
 ρικ Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο - Πνιπγχξνπ, 

Σει.2310 471172 &173 

Πιεξνθνξίεο Δ. Υαβαιέο, ηει. 2310 461171 εζ. 217 email: 

vageha@fri.gr  

 

 

Ο παξαπάλσ ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο είλαη έσο 

21.700,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (νκάδα Α: 12.400,00 κε ΦΠΑ, νκάδα Β: 

1.860,00 κε ΦΠΑ, νκάδα Γ: 7.440,00 κε ΦΠΑ). Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ην ηερληθφ κέξνο 

ηεο πξνζθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. Σα ζηνηρεία απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην αλ νη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο ή δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

πνπ ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε θαη απνθιείνληαη. 

Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζηα γξαθεία ηνπ ΗΓΔ, απφ ηε γξακκαηεία, έσο ηελ εκέξα 

Πέκπηε, 23/5/2019 θαη ώξα 14.00 κ.κ.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα είλαη 
εθπξόζεζκεο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη επηζηξέθνληαη. 
 

ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΗ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β, ηνπ λ. 3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4002/2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ 

Γεκνζίνπ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – Θέκαηα 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο»  (ΦΔΚ 180Α΄/22-08-2011). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α'/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 

ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘Πξφγξακκα Γηαχγεηα’ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 188763/10.10.2011 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «χζηαζε Οξγαληζκνχ «ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ» θαη ζπγρψλεπζε επνπηεπνκέλσλ απφ ην 

ΑΔΑ: Ω4ΩΤΟΞ3Μ-Α5Ζ
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Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ» (ΦΔΚ 2284 

Β΄/13.10.2011). 

4. Σελ αξηζκ 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΚ Β’ 2889/27.10.2014) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Οξγαληζκφο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ –ΓΖΜΖΣΡΑ – (ΔΛ.Γ.Ο-ΓΖΜΖΣΡΑ)-Ν.Π.Η.Γ.».  

5. Σελ αξηζκ. 15β Απφθαζε ηεο 48εο/7-11-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ «Δθαξκνγή ηεο αξηζκ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΔΚ Β’ 2889/27-10-2014) 

ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

«Οξγαληζκφο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ –ΓΖΜΖΣΡΑ – (ΔΛ.Γ.Ο-

ΓΖΜΖΣΡΑ)-Ν.Π.Η.Γ.» - Πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε Πξντζηακέλσλ. 

6. Σελ αξηζκ. 1 απφθαζε ηεο 65εο/27,28-07-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γ πεξί κεηαβίβαζεο 

αξκνδηνηήησλ ζε ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ (ΑΓΑ 74ΗΜΟΞ3Μ-ΣΧΠ), φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί, επηθαηξνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κε ηελ αξηζκ. 11Α απφθαζε ηεο 73εο 

/23-03-2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γ (ΑΓΑ ΧΤΡΜΟΞ3Μ-5ΓΓ) θαη εηδηθά ηελ παξ. 26 

ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλαζέζεσο. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016(ΦΔΚ Α΄147/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη εηδηθφηεξα ην εδάθην 31, παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 

θαη ηα άξζξα 118 θαη 328.  

8. Σελ αξηζκ. 158/2016 απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε «Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) ηνπ 

άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147/2016).  

9. Tελ αξηζκ. 13336/28-3-17 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, 

ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη 

παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ. 

10. Σνλ λ. 4605/2019 (Α`52), «ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016 – πξνζζήθε λέσλ 

άξζξσλ».  

11. Σελ απφθαζε κε αξηζ. πξση. 53619/14-1-2019 ηνπ ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ απφ ηελ Δζληθή πκκεηνρή ηνπ ΗΓΔ 

12. Σελ κε αξηζκ. πξση.: 6364/13-02-2019, κε α/α 1047, Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

ηνπ Η.Γ.Δ. κε ΑΓΑ: ΦΒΡΚΟΞ3Μ-ΚΓΚ, ΑΓΑΜ 19REQ004461977 2019-02-14 θαη 

CPV:3121600-3 

13. Σελ κε αξηζκ. πξση.: 6365/13-02-2019, κε α/α 1046, Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

ηνπ Η.Γ.Δ. κε ΑΓΑ: ΧΘΟΟΞ3Μ-ΕΥΝ, ΑΓΑΜ 19REQ004462010 2019-02-14 θαη  

CPV:31216100-4 

14. Σελ κε αξηζκ. πξση.: 6362/13-02-2019, κε α/α 1048, Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

ηνπ Η.Γ.Δ. κε ΑΓΑ: ΧΕΓΖΟΞ3Μ-ΥΠΓ, ΑΓΑΜ 19REQ004461900 2019-02-14 θαη  

CPV:45312311-0. 

15. Σελ απφθαζε 338/8875/21-02-2019 ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΗΓΔ γηα δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ. 

16. Σελ απφθαζε 729/17514/ 12-04-2019 ηνπ Γ/ληή ηνπ ΗΓΔ γηα θήξπμε ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ (484/12544/14-03-2019) ζε άγνλν θαη δηελέξγεηαο λένπ. 

ΑΔΑ: Ω4ΩΤΟΞ3Μ-Α5Ζ
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17. Σελ απφθαζε 944/20742/7-5-2019 ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΗΓΔ γηα δηελέξγεηα λένπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 

ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 Γηθαίσκα πξνζθνξάο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

παξνχζα δηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη 

εκπεηξία. 

 Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά, 

βεβαηψζεηο, δνθηκέο, θηι, ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο (έγγξαθα απαξαίηεηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ) ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, δηαθνξεηηθά ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, ηερληθή πεξηγξαθή θαη εθφζνλ 

θξηζνχλ αλάδνρνη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο.  

 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κφλν ζε Δπξψ. Πξνζθνξέο ζε νπνηαδήπνηε άιιν λφκηζκα 

εθηφο απφ ην επξψ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Ο πξνζθέξσλ εθφζνλ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη παξαζηαηηθφ λφκηκεο εθπξνζψπεζήο ηνπ.  

 Ζ εξγαζία θαη ε πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ 

θαη πξνκήζεηαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο 

πξνθήξπμεο. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο, 

πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 Οη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζεσξείηαη όηη απνδέρνληαη 

πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 Μεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ζπλππνγξάςεη ζχκβαζε ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε εξγαζία θαη ε 

πξνκήζεηα.  

 Ζ θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηληαη ζε α) παξαθξάηεζε θφξνπ 4% θαη 8% 

ζηελ θαζαξή αμία γηα ηελ πξνκήζεηα θαη παξνρή αληίζηνηρα, β) θξάηεζε χςνπο 

0,10%ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ππνινγίδεηαη επί ηεο 

θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο), γ) παξαθξάηεζε χςνπο 0,07% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ/ΑΔΠΠ(ΚΤΑ 1191/2017, ΦΔΚ 969/Β/22-3-2017-

ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Α.Π.Γ΄ΣΔΦ 

Α΄1087988 ΔΞ 2013/30-5-2013 ΈΓΓΡΑΦΟ Σεο Γηεχζπλζεο  Σειψλ θαη Δηδηθψλ 

ΑΔΑ: Ω4ΩΤΟΞ3Μ-Α5Ζ
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Φνξνινγηψλ, επί ηεο θξάηεζεο 0,10% θαη επί ηεο παξαθξάηεζεο 0,06% δηελεξγείηαη θαη 

θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ). 

 Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηε βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβψλ ηνπ ΗΓΔ 

(ππνγξάθνληαο ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ πξνκήζεηαο θαη παξνρήο) θαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ (ηηκνιφγην, αζθαιηζηηθή, θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα 

είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο Πιελ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). ηελ πεξίπησζε πνπ 

ν αλάδνρνο έρεη έδξα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ελδνθνηλνηηθή ζπλαιιαγή), ζα 

πξέπεη λα εθδψζεη ηηκνιφγην κε ΦΠΑ δεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία παξέρεηαη ζηελ Διιάδα. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ππνβάιινληαη ζε 

θιεηζηφ θάθειν πνπ εμσηεξηθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαησηέξσ 

πίλαθα. Ζ θαηάζεζή ηνπο γίλεηαη είηε ηδηνρείξσο, είηε ηαρπδξνκηθά ζηελ Γηεχζπλζε ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Γαζηθψλ Δξεπλψλ. 

 ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ :  
Δπσλπκία: …………………………………………………………………………………….…  

Γηεχζπλζε: ………………………………………………………………………………………  

Αξηζκφ ηειεθψλνπ: ………………………………………........... (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)  

e-mail: …………………………………………………………… (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)  

Γηα ην Γηαγσληζκό: «Πξνζθνξά γηα ηελ απεγθαηάζηαζε δχν (2) αιεμηθέξαπλσλ παιηάο ηερλνινγίαο,   
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο (1) αιεμηθέξαπλνπ θαη ελφο (1) απαγσγνχ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ ζηνλ 

γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο». 

Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ Γηαγσληζκνύ: 967/20915/8-5-2019 

Σόπνο/Γηεύζπλζε Καηάζεζεο ή απνζηνιήο πξνζθνξώλ: «Γηεχζπλζε: Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ, Λνπηξά 

Θέξκεο, 22
Ο
 ρικ Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο – Πνιπγχξνπ Σ.Κ.57006, ηει. επηθνηλσλίαο: 2310-461172&173» 

  

ΠΡΟΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποζθραγιζθεί από ηην Ταχυδρομική Υπηρεζία & ηο Πρωηόκολλο 
 

Οη πξνζθνξέο πνπ κπνξεί λα θαηαηεζνχλ ή λα απνζηαινχλ κε ηαρπκεηαθνξά ζα πξέπεη λα 

έρνπλ παξαδνζεί κέρξη θαη ηηο 23-5-2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 14:00 κ.κ. Πξνζθνξέο 

κεηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. 

Μέζα ν ζθξαγηζκέλνο αξρηθφο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο: 

1. θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» 

2. θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ» 

3. θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (παξ.3, αξζξ.117 ηνπ Ν.4412/2016). 
 

1)ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ζα πεξηέρεη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, 

ζπκπιεξσκέλν ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λφκνπ 4412/2016 (Α΄ 147)Μέξνο Η,ΗΗ,ΗΗΗ & ΗV (Παξάξηεκα ΗΗ).  

ΑΔΑ: Ω4ΩΤΟΞ3Μ-Α5Ζ
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Α) Σν Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 

Σν Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην νπνίν  ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

ίδην θαη απφ φζνπο έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Ζ 

ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

γγ) ζηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ηνλ επηρεηξεκαηία 
 

Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ: 

Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα εμήο: 

1) Όια ηα πεδία ηεο ελφηεηαο Α 

2) Όια ηα πεδία ηεο ελφηεηαο Β 

3) Σν πεδίν ηεο ελφηεηαο Γ πνπ ζρεηίδεηαη κε αθεξεγγπφηεηα ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  

 

Σν Μέξνο IV: Κξηηήξηα Δπηινγήο  

πκπιεξψλεηαη κφλν ε ελφηεηα α.  

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

θαζψο πεξηιακβάλεη ηε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

νξζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ΣΔΤΓ. 

 

Β) Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, κε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ 

ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

Γ) ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα 

νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα 

δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη δε: 

Πξνθεηκέλνπ γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ: 

 Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαζψο 

θαη ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο. 

 ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ην πξαθηηθφ Γ ή απφθαζε ησλ εηαίξσλ πεξί 

εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εκεξνκελία έθδνζεο έσο 

θαη  (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα Ο.Δ  θαη Δ.Δ: 

 Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά. 

 Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί κεηαβνιψλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

ΑΔΑ: Ω4ΩΤΟΞ3Μ-Α5Ζ
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Πξνθεηκέλνπ γηα ζπλεηαηξηζκνύο: 

 Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο (θαηαζηαηηθφ θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, απνδεηθηηθά ηήξεζεο δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ απαηηνχληαη 

θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε λφκηκε ζχζηαζή ηνπο), πξαθηηθφ Γ ή άιιν έγγξαθν 

απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη φηη ν 

πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ αιινδαπή ππνβάιινπλ θαηά 

πεξίπησζε ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λνκηθά δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν, ηα νπνία εθδίδνληαη 

κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη 

εθδίδεηαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

 Δάλ ηελ πξνζθνξά ηελ ππνβάιιεη Έλσζε ή Κνηλνπξαμία, ηα αλσηέξσ έγγξαθα 

ππνβάιινληαη γηα θάζε ζπκκεηέρνλ κέινο μερσξηζηά. 

Ζ κε έγθπξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Γ) ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο ηεο 

αμίαο ζα πξέπεη απηνχ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΣΔΤΓ. 
 

2) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ» ζα πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία εθείλα 
πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ησλ εξγαζηψλ θαη απνδεηθλχνπλ ηελ 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. Δηδηθφηεξα, θάζε ελδηαθεξφκελνο 
γηα λα ζπκκεηάζρεη πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο εκπεηξίαο, 
ηερλνγλσζίαο θαη επάξθεηαο ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ, φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη 
θαησηέξσ, θαη λα απνδείμεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ ππνβάιινληαο κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη επίζεο πην θάησ. ε πεξίπησζε 
πνπ δελ ππνβιεζνχλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ή απφ ηα ππνβαιιφκελα δελ 
ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ζπλδξνκή ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη 
θάησζη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε 
ηεο έλσζεο.  
Δηδηθφηεξα, ν θάζε ζπκκεηέρσλ, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο φηη κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππφ αλάζεζεο πξνκήζεηαο θαη εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

Α. Απεγθαηάζηαζε δύν (2) ξαδηελεξγώλ αιεμηθέξαπλσλ. 
 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 

1. α. Δηδηθή Άδεηα, απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) 

«Γεκφθξηηνο», γηα ηελ απεγθαηάζηαζε, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ 

αιεμηθέξαπλσλ. 

β. Τπεύζπλε Γήισζε γηα ρνξήγεζε βεβαίσζεο απφ ηελ ΔΔΑΔ, νξηζηηθήο     

απαιιαγήο ηνπ ΗΓΔ απφ ηελ θπξηφηεηα ησλ αιεμηθέξαπλσλ. 

 

2. ή ζε πεξίπησζε κε θαηνρήο Δηδηθήο Άδεηαο 

ΑΔΑ: Ω4ΩΤΟΞ3Μ-Α5Ζ
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α. Δηδηθή Άδεηα, ηεο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείαο, απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) «Γεκφθξηηνο», γηα ηελ απεγθαηάζηαζε, απνζήθεπζε θαη 

κεηαθνξά ξαδηελεξγψλ αιεμηθέξαπλσλ. 

β. Τπεύζπλε Γήισζε ηεο αδεηνχραο εηαηξίαο, γηα ζπλεξγαζία κε ην ζπκκεηέρνληα 

θαη φηη ζα αλαιάβεη ηελ εξγαζία ηεο απεγθαηάζηαζεο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 

ησλ ξαδηελεξγψλ αιεμηθέξαπλσλ θαη ζα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απφ ηελ ΔΔΑΔ, 

νξηζηηθήο απαιιαγήο ηνπ ΗΓΔ απφ ηελ θπξηφηεηά ηνπο. 

 

Β. Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο.  

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ θεξαπληθφ πιήγκα ζα εγθαηαζηαζνχλ έλα 

εμσηεξηθφ ζχζηεκα ζηελ ηαξάηζα ηνπ θηηξίνπ θαη έλα εζσηεξηθφ ζηνλ πίλαθα ρακειήο 

ηάζεο. Σν λέν αιεμηθέξαπλν ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηα παξαθάησ πξφηππα: 

 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-2 

 EN-61024, EN- 61643 

 NFC-17-102 ηνπ 2011 

 UNE 21.186 ηνπ 2011 
 

Ζ απαηηνχκελε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΗΓΔ, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305, είλαη ηεο ζηάζκεο Η. 

Σν εμσηεξηθφ ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζα απνηειείηαη απφ ηξία κέξε:. 

 

α. πιιεθηήξην ζχζηεκα 

Δγθαηάζηαζε αιεμηθέξαπλνπ ‘’Δθπνκπήο Πξψηκνπ Ορεηνχ’’ (Δ.Π.Ο), (Early Streamer 

Emission, E.S.E), ζχκθσλα κε ην Γαιιηθφ Δζληθφ Πξφηππν NF C 17-102 ηνπ 2011 θαη ην 

Ηζπαληθφ Δζληθφ Πξφηππν UNE 21.186 ηνπ 2011. 

Όινο ν κεραληζκφο ηνπ δηάθελνπ θαη ησλ θπθισκάησλ ηεο θεθαιήο, ζα βξίζθεηαη κέζα ζε 

πδαηνζηεγέο πεξίβιεκα (αλνμείδσην πνηφηεηαο 316) ην νπνίν δηακνξθψλεηαη, έηζη ψζηε λα 

επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνξηίνπ πξνο ηελ θάζνδν ηνπ αιεμηθέξαπλνπ. Ζ θεθαιή 

ηνπ αιεμηθέξαπλνπ, (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ CPT-3 ή NIMBUS-60) ζα εγθαηαζηαζεί ζε λέν ηζηφ 

εδξαδφκελν ζηελ νξνθή (ζε λέα ζέζε) κε ζπλνιηθφ χςνο 7 κέηξσλ θαη ζα παξέρεη, αθηίλα 

πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ 75 κέηξσλ γηα πςνκεηξηθή δηαθνξά 5 κέηξσλ θαη ζηάζκεο 

πξνζηαζίαο I. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο πξνζθεξφκελνο ηχπνπ αιεμηθέξαπλνπ (ζχκθσλα κε ην NFC 17-102 ηνπ 

2011 ή UNE 21.186 ηνπ 2011) ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ: 

 Πηζηνπνηεηηθφ γηα ηνλ ρξφλν δηέγεξζεο Γt ή ηαρχηεξνπ ρξφλνπ απφθξηζεο απφ 

αλεμάξηεην, δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ηεο Δπξψπεο (Γήισζε πκκφξθσζεο, 

declaration θαη βεβαηψζεηο δελ γίλνληαη απνδεθηέο). 

 Πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ζε πιήγκαηα ηνπιάρηζηνλ 170kA ζε θπκαηνκνξθή 

10/350κsec απφ αλεμάξηεην, δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ηεο Δπξψπεο (Γήισζε 

πκκφξθσζεο, declaration θαη βεβαηψζεηο δελ γίλνληαη απνδεθηέο). 

 Πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε φηη ε θεθαιή ηνπ αιεμηθεξαχλνπ δελ είλαη ξαδηελεξγή. 
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 ην επίζεκν prospectus ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 

αθηίλεο πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηελ δηαθνξά χςνπο θαη ηελ ζηάζκε πξνζηαζίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO-9001, ISO-14001, ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ησλ αιεμηθέξαπλσλ. 

Γηα ηελ εξγαζία εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθφ θαιαζνθφξν φρεκα, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 Άδεηα θπθινθνξίαο ζε ηζρχ. 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο. 

 Πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο θαη ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο λα 

είλαη ζε ηζρχ. 

 Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειψλ ρξήζεο. 

 Άδεηα ρεηξηζηή ζε ηζρχ. 

 Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο πγείαο ηνπ ρεηξηζηή απφ Ηαηξφ Δξγαζίαο. 

 

β. Αγσγφο θαζφδνπ. 

Ο αγσγφο απφ ηελ αθίδα έσο ηε γείσζε, ζα είλαη πνιχθισλνο ράιθηλνο επηθαζζηηεξσκέλνο 

(Cu/eSn) δηαηνκήο 50 η.ρ, κε επαξθή ζηήξημε ζηνλ ηζηφ θαη ζην θηίξην κε θαηάιιεια 

ζηεξίγκαηα (φρη θνπκπσηνχ ηχπνπ) αλά κηζφ κέηξν. Δλάκηζε κέηξν πξηλ ην έδαθνο ζα 

παξεκβάιιεηαη αλνμείδσηνο ιπφκελνο ζχλδεζκνο ζην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα ηνπνζεηεζεί έλαο 

ςεθηαθφο απαξηζκεηήο θεξαπληθψλ πιεγκάησλ, γηα άκεζε έλδεημε πιήγκαηνο θαη κία 

καγλεηηθή θάξηα θαηαγξαθήο, εληφο εηδηθήο ζηεγαλήο ζήθεο. Ο ηζηφο ζα είλαη ραιχβδηλνο 

ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλνο κε ηελ κέζνδν ηεο εκβάπηηζεο, θιαληδσηνχ ηχπνπ, ζπλνιηθνχ 

χςνπο 6 κέηξσλ. Ζ ζηήξημε ηνπ ηζηνχ ζα γίλεη ζηε νξνθή ζε λέα ζέζε πνπ ζα ππνδείμεη ε 

ππεξεζία. 

Ο ςεθηαθφο απαξηζκεηήο θεξαπληθψλ πιεγκάησλ ζα δηαζέηεη νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ 

(LCD) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά, θαηά ειάρηζην:  

1. Έλδεημε ζηελ νζφλε ηνπ αξηζκνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ησλ θεξαπληθψλ πιεγκάησλ. 

2. Αδξαλνπνίεζε ηεο νζφλεο απφ ηε κε ρξήζε ηεο, κεηά απφ πεξίπνπ 10 δεπηεξφιεπηα γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

3. Λεηηνπξγία κε κπαηαξία κεγάιεο δηάξθεηαο 

 

γ. χζηεκα γείσζεο. 

Ζ ζχλδεζε ηεο γείσζεο κε ην έδαθνο ζα γίλεη κέζσ νξχγκαηνο θαη ε αληίζηαζε ζα είλαη 

κηθξφηεξε ή ίζε απφ 10Χ είηε ην ειάρηζην κήθνο γεησηή. Ζ γείσζε ζα απνηειείηαη απφ 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) ζηνλ αξηζκφ ραιχβδηλα ειεθηξφδηα επηραιθσκέλα ειεθηξνιπηηθά 

δηαηνκήο Φ17mm θαη κήθνπο 1200mm είηε Φ14mm θαη κήθνο 1500mm, κε πάρνο 

επηράιθσζεο, ηνπιάρηζηνλ 250 κm θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Οη ελψζεηο 

ειεθηξνδίσλ/αγσγνχ, αγσγνχ/αγσγνχ ζα γίλνπλ κε αλνμείδσηνπο ζθηγθηήξεο βαξέσο ηχπνπ 

πνηφηεηαο V4A. Σα εγθαηεζηεκέλα εμαξηήκαηα (ζθηγθηήξεο, ειεθηξφδηα, θ.α) ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 θαη 

ISO 14001 θαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΝ50164-1 ή ΔΝ 62561-1 ή 

αληίζηνηρα. Σν εμσηεξηθφ ζχζηεκα ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο απφ άκεζν θεξαπληθνχ 

πιήγκαηνο ζα θαιχπηεηαη απφ 3εηή εγγχεζε. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηεο θεθαιήο ηνπ 

αιεμηθέξαπλνπ, απφ θεξαπλνπιεμία, εληφο ηεο ηξηεηίαο ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ αλάδνρν 

ρσξίο επηβάξπλζε απφ ην ΗΓΔ. 
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Γ. Δγθαηάζηαζε απαγσγνύ θξνπζηηθώλ ππεξηάζεσλ ζηνλ γεληθό πίλαθα ρακειήο 

ηάζεο. 

Ο απαγσγφο ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ Γεληθφ Γεληθνχ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο (Γ.Π.Υ.Σ) ζην 

ππφγεην ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα έρεη δηάηαμε ηξηθαζηθή, γηα λα εμαζθαιίδεη ειεθηξηθή 

πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο πςειήο δπλακηθφηεηαο (high energy Transient Voltage Surge 

Suppressor, TVSS). H δηάηαμε TVSS ζα ζπλδεζεί απεπζείαο ζηνπο αγσγνχο ειεθηξηθήο 

ηξνθνδνζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ δηάηαμε πξνζηαζίαο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν 

αξηζκφ (ηεζζάξσλ) μερσξηζηψλ ζηνηρείσλ ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο (Surge Protection Devices, 

SPD), πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη πξνζηαζία κεηαμχ  (L-G θαη Ν-G ). Σν ζηνηρείν πξνζηαζίαο 

SPD  (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Strikesorb-80), ζα πεξηέρεη έλα βαξίζηνξ (Metal Oxide Varistor, 

MOV), ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα, ρσξίο λα πεξηέρεη εζσηεξηθή αζθάιεηα. 

Σν ζηνηρείν πξνζηαζίαο δελ ζα πεξηέρεη εχθιεθηα πιηθά φπσο πιαζηηθά, επνμηθέο νπζίεο, 

θαζψο θαη πιηθά απφζβεζεο ζπηλζήξσλ φπσο άκκν. Ο απαγσγφο ζα έρεη ηα θάησζη ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 

Καηεγνξία απαγσγνχ ζχκθσλα κε ην ΔΝ-61643-11 Class I 

Καηεγνξία απαγσγνχ ζχκθσλα κε ην UL 1449 - 4th edition Type 2 – Component Assembly  

Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο (UN) 240V 

Μέγηζηε ηάζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο (UMCOV) 300V 

Αληνρή ζε ππεξηάζεηο δηθηχνπ γηα 5s ζχκθσλα κε ην IEC 61643-11 

(UT) 
442V 

πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 0…500 Hz 

Ολνκαζηηθφ θξνπζηηθφ ξεχκα δηέιεπζεο (8/20 κsec) ζχκθσλα κε ην UL  20 kA αλά ζηνηρείν 

Μέγηζηε ηηκή θξνπζηηθνχ ξεχκαηνο (8/20 κsec)  200 kA αλά ζηνηρείν 

Μέγηζηε ηηκή θεξαπληθνχ ξεχκαηνο (10/350 κsec) ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν 

IEC-61643-1 Class-1 

25 kA αλά ζηνηρείν 

ηάζκε πξνζηαζίαο (φπσο νξίδεη ην IEC 61643-11) 1000V 

ηάζκε πξνζηαζίαο (φπσο νξίδεη ην UL 1449 4
nd

 edition) 900V 

Υξφλνο απφθξηζεο (tΑ) <1 nsec 

Αληνρή ζε παικνχο κεγάιεο δηάξθεηαο, πιάηνο 1000Α θαη δηάξθεηαο  

2msec ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEEE C62.11 
250 θξνχζεηο 

Αληνρή ζε ξεχκα βξαρπθχθισζεο (κε απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο κέρξη 

1600Α) 
50kA 

Θεξκνθξαζία θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο (ζ) - 40
o
 C ….. + 100

o
 C 

Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ  IP 65 

Πξφηππα Αζθαιείαο  

IEEE C62.41-2:2002  

IEEE C62.45:2002  

IEEE C62.11 

IEC 61643-11:2011/ΔΝ 61643-11:2012 

UL 1449 4
th

  Edition. 

Πηζηνπνηήζεηο UL, VDE, CE  

Δγγχεζε 10 Υξφληα 

πκπιεξσκαηηθφο Δμνπιηζκφο πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα 

Μεηαιιηθφο πίλαθαο δηαζηάζεσλ 500Υ500mm. 

Δηδηθέο αζθάιεηαο αληνρήο ζηα 200kA. 

Led’s έλδεημεο θάζεσλ, remote alarm contact 

(επαθή ΝΟ & NC) θαη θαηακεηξεηήο 

θξνχζεσλ. 

Δλδεηθηηθνχ Σχπνπ απαγσγνχ Rayvoss 2403YA1403BHVSPTSTIDE 

 

Ο παξαπάλσ απαγσγφο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα δηαζέηεη: 

α) πηζηνπνηεηηθφ θαηά UL-1449  
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β) πηζηνπνηεηηθφ απφ δηαπηζηεπκέλν θαη αλεμάξηεην παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλν θνξέα (π.ρ 

VDE, LCOE, LRIC) γηα δνθηκέο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 61643-11:2013-04 θαη ΔΝ 

61643-11:2012 γηα ηα ζηνηρεία ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Strikesorb-80 θαη 

γ) 10εηή εγγχεζε (είηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα είηε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα). ε πεξίπησζε 

θαηαζηξνθήο ησλ ζηνηρείσλ πξνζηαζίαο εληφο ηεο δεθαεηίαο απφ θεξαπλνπιεμία, ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ ΗΓΔ. 

δ) Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO-9001 θαη ISO-14001, ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ηνπ απαγσγνχ. 

 

3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ηνλ θάθειν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηέρεη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) ζπκπιεξσκέλν θαη γηα ηξεηο νκάδεο (θαζαξή αμία, ΦΠΑ θαη 

ζπλνιηθή ηηκή) γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε επξψ θαη ζα είλαη ζηαζεξή 

ρσξίο αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνηρεία απαξαίηεηα (δηεπθξηλήζεηο, ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα θ.ι.π.) γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ.   
 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 24 Μαΐνπ 2019, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00π.κ. απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο  Γηαγσληζκψλ. Ζ 

αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

βάζεη κφλν ηεο ηηκήο. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη. 

Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα 

έρεη δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε. 

Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη θαιχπηεη ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ην ηερληθφ κέξνο ηεο 

πξνζθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. Σα ζηνηρεία απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξνζθνξψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 

ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε. 
  

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Ο Αλάδνρνο πνπ αμηνινγήζεθε σο κεηνδφηεο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο ηνπ, γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο: 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο ζη΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα «γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο Πιήλ ηεο Κεληξηθήο 

Κπβέξλεζεο». 
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Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Σν πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ (πίλαθαο 

θαηάηαμεο) ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

δηαβηβάδνληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ΗΓΔ γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

Όζνη ππέβαιιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ. 
 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο γίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κεηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη κε 

ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηέιλεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ. 
 

ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ/ ΗΓΔ, ζα θνηλνπνηήζεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο καδί κε ην πξαθηηθφ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα. 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, (κε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν), ν ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ/ΗΓΔ 

ζα πξνζθαιέζεη ηνλ αλάδνρν, εληφο δέθα εκεξψλ, γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο. Με ηελ 

ππνγξαθή ηεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη  εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην ύςνο ηεο 

νπνίαο είλαη 5% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο παξνρήο θαη 

ηεο επίδνζεο, ηεο βεβαίσζεο απφ ηελ ΔΔΑΔ, γηα ηελ απαιιαγή ηνπ ΗΓΔ απφ ηελ θαηνρή ησλ 

δχν ξαδηελεξγψλ αιεμηθέξαπλσλ. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο, αθπξψλεηαη ε απφθαζε αλάδεημεο ηνπ αλαδφρνπ, ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο επηθπιαζζνκέλεο ηεο αλαδήηεζεο θάζε δεκηάο απφ ηελ αηηία απηή. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνρσξά ζε θνηλνπνίεζε θαηαθχξσζεο ζηνλ επφκελν 

ππνςήθην βάζεη ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. 

 

ΔΝΣΑΝΔΗ ΠΡΟΦΤΓΔ 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ λδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο πξνθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη 

κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ 

ή ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, ν νπνίνο απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221 Ν. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε 

ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
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ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, λα 

απνθαζίζεη ηελ ηειηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγεί κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

απηνχ, ρσξίο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ζε 

θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

(i) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο,  

(ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,  

(iii) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε 

ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ,  

(iv) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε παξνρή ππεξεζίαο.  

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 

νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΔΡΑΣΧΖ ΚΑ ΔΓΓΤΖΔΗ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

 Χο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εξγαζίαο νξίδνληαη νη ηξείο (3) 

κήλεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ Τπεχζπλν ηνπ 

ΗΓΔ). 

 Παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηξηψλ εηψλ γηα ην αιεμηθέξαπλν θαη δέθα εηψλ γηα 

ηνλ απαγσγφ.  

ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ο Οξγαληζκφο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

απνξξίπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

 Σεο νπνίαο ν ρξφλνο ηζρχνο δελ είλαη ν δεηνχκελνο 

 Ζ νπνία έρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

102 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηνλ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ/ΗΓΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή. 

 Ζ νπνία είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε 

ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

 Ζ νπνία δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο. 

 Ζ νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Πξνθήξπμεο. 

 Σεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Ο Οξγαληζκφο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ 

βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη 
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ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ-ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Ζ νινθιήξσζε-πηζηνπνίεζε-παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο εξγαζίαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαιαβψλ, φπσο απηή νξίδεηαη. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαηππψλνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ζπληάζζεη Πξσηφθνιιν 

Απφξξηςεο ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζή ηεο θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβψλ ηνπ ΗΓΔ θαη ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ –θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Λνγηζηήξην ηνπ ΗΓΔ, ην νπνίν ζα 

ζπλνδεχεηαη κε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α) πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβψλ. 

β) απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο «γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο πιήλ ηεο 

Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο» θαη  

γ) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ «ΓΖΜΖΣΡΑ», πιελ ηνπ Φ.Π.Α. 
 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηεο παξνρήο θαη ηεο επίδνζεο, ηεο βεβαίσζεο απφ ηελ ΔΔΑΔ, γηα ηελ 

απαιιαγή ηνπ ΗΓΔ απφ ηελ θαηνρή ησλ δχν ξαδηελεξγψλ αιεμηθέξαπλσλ. 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκηάο πνπ 

πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο, πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΔΛΓΟ 

ΓΖΜΖΣΡΑ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο 

πνπ ζα ππνγξαθεί. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

δηθαζηήξηα Αζελψλ.  
 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

1. Ζ πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

ΑΔΑ: Ω4ΩΤΟΞ3Μ-Α5Ζ
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2. ηνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ-ΚΖΜΓΖ 

3. ηνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – ΓΖΜΖΣΡΑ 

(http://www.elgo.gr). 

4. ηνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΗΓΔ (http://www.fri.gr) 

  

 

 

 

 

 
 

Ο       Γηεπζπληήο 

 

 

 

Γξ. Θσκάο  Γ. Παπαρξήζηνπ                                                                                                      

Γηεπζπληήο Δξεπλψλ 

 
 

 

http://www.elgo.gr/
http://www.fri.gr/
ΑΔΑ: Ω4ΩΤΟΞ3Μ-Α5Ζ
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