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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Toν υπ’ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A’ 118 / 24.5.2011] νόμο του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων «Θεσμικό 

πλαίσιο των Πρότυπων Πειρ/κών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις» 

2. Tην υπ’ αρ. 180682 / Γ1 / 27.10.2016 [ΦΕΚ 585-ΥΟΔΔ / 01.11.2016] 

Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  περί 

«Ορισμού Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & 

Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

3. Tην υπ’ αρ. 4221/Γ1/11.01.2017 [ΦΕΚ 10-ΥΟΔΔ / 16.01.2017] Απόφαση 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων περί «Συγκρότησης 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)», όπως σφάλματα αυτής διορθώθηκαν 

με καταχώριση στο ΦΕΚ 59-ΥΟΔΔ / 08.02.2017 

4. Τις  υπ’ αριθμ.  1/2017/18.01.2017 και 4/2017/02.03.2017  Απoφάσεις 

του ΔΣ του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  περί «Παροχής εξουσιοδοτήσεων από το 

ΔΣ» 

5. Την Ανάληψη Υποχρέωσης με ΑΜΔ 4716  & AΔΑΜ Έγκρισης 

17REQ001677486 
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Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), 

ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των αναγκών  λειτουργίας του 

κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Πάτρας, προτίθεται να αναθέσει σε 

ανάδοχο την συντήρηση δύο συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) 

Liebert Hipulse E 120KVA (SN's: 4488150002 & 4488150001) με την 

προμήθεια και αντικατάσταση των ακόλουθων εξαρτημάτων τους (συνολικά και 

για τα δύο):  

Εξάρτημα Τεμ. 

ΠΥΚΝΩΤΕΣ DC 10.000UF 16 

ΠΥΚΝΩΤΕΣ AC 133uF 6 

ΠΥΚΝΩΤΕΣ AC100UF 12 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 

 

Τα εξαρτήματα και η διαδικασία αντικατάστασης/συντήρησης θα είναι 

πιστοποιημένα/η από τον κατασκευαστή των συστημάτων. 

O Ανάδοχος θα πρέπει αφού προμηθευτεί τα κατάλληλα, κατά τα άνω, εξαρτήματα, 

να τα μεταφέρει στο κτήριο 'Δ. Μαρίτσας' και να τα εγκαταστήσει, αντικαθιστώντας 

τα εξαρτήματα που τώρα είναι εγκατεστημένα στα UPS μέσα σε διάστημα 30 ημερών 

από την ημερομηνία κατακύρωσης,  και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο.  

Παραλαβή – Αποπληρωμή  

Για την εκτέλεση του έργου θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ ΙΤΥΕ και Αναδόχου.  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με εξόφληση του συμβατικού τιμήματος που 

αντιστοιχεί στην Οριστική Παραλαβή και εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από 

την έκδοση του σχετικού πρακτικού παραλαβής. 

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και υπόκειται σε κάθε νόμιμο φόρο ή 

κράτηση, όπως ενδεικτικά:  

• Η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου (Άρθρο 64 Ν. 4172/2013 όπως ισχύει) 

 Η κράτηση 0,06% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ υπέρ της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4&3 Ν. 4013/2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) με την οποία θα επιβαρυνθεί ο Ανάδοχος.  

 Η κράτηση 0,06% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) με την οποία θα επιβαρυνθεί ο Ανάδοχος.  

Με βάση τα παραπάνω ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια και 

αντικατάσταση των εξαρτημάτων /συντήρηση των 2 συστημάτων UPS δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 9.200,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.  

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή. 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.    

Αποκλεισμός από την συμμετοχή στην διαδικασία  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για κοινοπρακτικό 

σχήμα) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 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 (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), 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 (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 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 (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια 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 (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 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 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 (Α΄ 215). 

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

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.  Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται οικονομικός φορέας που έχει 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 

έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, δεν αποκλείεται 

οικονομικός φορέας, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή 

όταν 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, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

3.    Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.  

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ο Ανάδοχος 
υποχρεούται πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης να υποβάλλει σε 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) τα κάτωθι :  

1. απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η υποχρέωση προσκόμισης του 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 

2.  πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης, που εκδίδονται από αρμόδιες αρχές ότι ο προσωρινός ανάδοχος  
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i. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (αν ο Ανάδοχος 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 και 

οφείλει να προσκομίσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές) 

Αν δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα πιο πάνω 

αναφερόμενα ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς 

και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

 

Η μη υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας που τίθεται 

από την Αναθέτουσα Αρχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος που 

καλείται προς τούτο, οπότε και η ανάθεση είναι δυνατόν να γίνει σε άλλον 

προσφέροντα που υπέβαλε παραδεκτή προσφορά.    

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 

18/07/2017 στην Δνση Τεχνικής Υποστήριξης ΙΤΥΕ, κτήριο 'Δ. Μαρίτσας' 

Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο.  

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δ. Καραϊσκάκης 

Ε.Μail: karaisk@cti.gr, Tηλέφωνο:  2610 960 379, Telefax: 2610 960490 

 
 

 

 

Ο Πρόεδρος του  ΙΤΥΕ ‘Διόφαντος’ 

 

 

 

 

Καθηγητής Χρήστος Κακλαμάνης 
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