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ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ, 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄:   ΓΕΝΙΚΑ 
 
1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης εντάσσεται στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ' ΚΠΣ) 2000-2006 και 
περιλαµβάνει µια δέσµη δράσεων και ενισχύσεων που έχουν ως στρατηγικό στόχο τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την επίτευξη της 
κοινωνικής και οικονοµικής σύγκλισης της χώρας µας µε τις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Στο επίκεντρο των δράσεων του ΕΠΑΝ βρίσκεται η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας σε τοµείς όπως οι νέες τεχνολογίες, η απελευθερωµένη αγορά 
ενέργειας, το περιβάλλον, ο τουρισµός, σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού όπως οι 
νέοι, οι γυναίκες και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά και η χρηµατοδότηση 
δράσεων εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων στη µεταποίηση, στον τουρισµό και στις υπηρεσίες.  
Το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ προωθεί επίσης έργα αναβάθµισης 
των βιοµηχανικών περιοχών, του εθνικού συστήµατος ποιότητας, των ενεργειακών 
υποδοµών και των περιφερειακών δοµών πληροφόρησης, εκπαίδευσης, διαχείρισης 
και υποστήριξης των επιχειρήσεων. Παράλληλα µε την υλοποίηση των έργων και 
δράσεων του ΕΠΑΝ, το Υπουργείο Ανάπτυξης δροµολογεί µια σειρά από 
µεταρρυθµίσεις δοµών και θεσµών που έχουν σχέση µε την απλοποίηση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, τη µακροχρόνια ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού και την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και της ενέργειας. 
 
2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης ΑΕ» και 
το διακριτικό τίτλο  «ΕΛΟΤ Α.Ε.»ή «ΕΛΟΤ», που εδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών 
313), προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο επιλογής τη συµφερότερη 
προσφορά για την προµήθεια της υλικοτεχνικής υποδοµής που είναι απαραίτητη για 
τα εργαστήρια δοκιµών του ΕΛΟΤ και ειδικότερα για τα Εργαστήριο Χαµηλής 
Τάσης, Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων, Ηλεκτρικών Καλωδίων και Πολυµερών και 
Ελαστικών. 
Η συγκεκριµένη προµήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο των έργων µε τίτλους: 
 
 1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΟΚΙΜΩΝ», κωδικός ΟΠΣ 99528. 
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2: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ», κωδικός ΟΠΣ 99518. 
3: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΟΚΙΜΩΝ», κωδικός ΟΠΣ 100137. 
4: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ», κωδικός ΟΠΣ 99535, 
 
της δράσης 1.2.2 «Πιστοποίηση» του Μέτρου 1.2  «Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας», του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» µε τελικό δικαιούχο τον 
Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης ΑΕ («ΕΛΟΤ ΑΕ») . 
Τα έργα συγχρηµατοδοτούνται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 35% από Εθνική Συµµετοχή.  
Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων, όσον αφορά 
την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη µείωση 
της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των 
κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, στην ανάπτυξη και τη 
διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και 
στην κοινωνική και οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 
 
3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε 
 
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.» 
και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΟΤ Α.Ε.» ή «ΕΛΟΤ» συστήθηκε µε το Προεδρικό 
∆ιάταγµα 155/97 (ΦΕΚ 131/Α/25.6.1997) και εποπτεύεται από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης. 
Η εκπόνηση και η διάδοση των προτύπων, η απονοµή ελληνικών σηµάτων 
συµµόρφωσης, η πιστοποίηση συστηµάτων ποιότητας, η χορήγηση πιστοποιητικών 
συµµόρφωσης, περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η διενέργεια εργαστηριακών 
δοκιµών αποτελούν µερικές από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας 
 
4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

4.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια των ειδών, που περιλαµβάνονται 
στον ακόλουθο Πίνακα Α΄, και προορίζονται για τα εργαστήρια δοκιµών του ΕΛΟΤ, 
τα οποία είναι: 

1. Εργαστήριο Χαµηλής Τάσης στην Αθήνα (ΤΧΤ) 

2. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων στην Αθήνα (ΤΗΚ) 

3. Εργαστήριο Παιδικών Παιγνιδιών και Παιγνιδοτόπων στην Αθήνα (ΤΠΠ) 
και  

4. Εργαστήριο Πολυµερών και Ελαστικών στη Θεσσαλονίκη (ΕΠΕ) 

4.2 Οι διαγωνιζόµενοι µπορεί να υποβάλουν προσφορά για µία ή περισσότερες 
συσκευές του υπό προµήθεια εξοπλισµού (ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄). 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
 
5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

 
Ο ΕΛΟΤ διαθέτει 3 εργαστήρια στην Αθήνα και 1 στην Θεσσαλονίκη. Τα τρία 
εργαστήρια Αθηνών στεγάζονται σε χώρο 1000 m2 στην Αθήνα, ενώ το εργαστήριο 
Θεσσαλονίκης σε χώρο 800 m2 στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
 
5.1. Εργαστήριο Χαµηλής Τάσης (Αθήνα)  
 
To 1966 µε πρωτοβουλία της ∆ΕΗ αλλά και µε την έµπρακτη υποστήριξη και άλλων 
φορέων (ΟΤΕ, ΣΕΒ, Σύλλογο Μηχανολόγων–Ηλεκτρολόγων, ΤΕΕ, ΕΛΚΕΠΑ), 
µεµονωµένων βιοµηχανιών (ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΙΖΟΛΑ, ΕΒΙΟΠ, FULGOR) και της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας ιδρύθηκε η Ελληνική Ηλεκτρολογική Ένωση (ΕΗΕ) µε 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟ
ΙΗΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               ΠΟΣΟΤΗΤΑ    

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ 
ΣΕ  €   (ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ 19%)    

TXT-1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
∆ΟΚΙΜΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 1 12.000 

TXT-2 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΌ 12 ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΗ ΤΟ 
ΚΆΘΕ ΈΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  

2 (2x5000=) 
10.000 

TXT-5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ-ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ 1 23.000 

 ΣΥΝΟΛΟ  1 6 45.000 

THK-1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΕΙ∆ΙΚΗ 
∆ΙΑΤΑΞΗ) 1 12.600 

THK-2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SCREENING EFFICIENCY 1 12.000 
THK-3 ∆ΟΚΙΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 15.000 

THK-4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΤΑΘΕΡΗΣ/ΩΝ  
ΚΑΜΕΡΑΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

1 50.000 

THK-5 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 9.000 

THK-7 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΜΨΗΣ, ΚΡΟΥΣΗΣ, 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΣΕ ΨΥΧΟΣ ΓΙΑ  Τ=  - 15ο C  ΈΩΣ  
-50ο C 

1 17.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 2 7 115.600 
ΤΠΠ-1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 1 26.000 

ΤΠΠ-4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ  1 8.000 

ΤΠΠ-5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 
ΠΤΩΣΗΣ (HIC) 1 14.000 

ΤΠΠ-6 ∆ΙΑΤΑΞΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 1 10.000 

 ΣΥΝΟΛΟ  3 6 58.000 

ΕΠΕ-4  ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΣΩΛΗΝΩΝ 1 4.661 

 ΣΥΝΟΛΟ 4 4 4.661 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23 223.261 
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βασικό στόχο την ανάπτυξη στην Ελλάδα εθνικής τυποποίησης στον ηλεκτρολογικό 
τοµέα, τη συµµετοχή στους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης και τη χορήγηση 
σήµατος ποιότητας στα προϊόντα που θα πληρούσαν τις προδιαγραφές της ΕΗΕ. Το 
1978, µετά την ίδρυση του ΕΛΟΤ, όλες οι δραστηριότητες της ΕΗΕ, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Εργαστηρίου ηλεκτρολογικών δοκιµών περιήλθαν 
στην κυριότητα του ΕΛΟΤ  προκειµένου η χώρα µας να αποκτήσει την απαιτούµενη 
εργαστηριακή υποδοµή έτσι ώστε σταδιακά να προετοιµάζεται να ικανοποιήσει όλες 
τις προϋποθέσεις και σε όλους τους τοµείς εν όψει της εισδοχής της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Οικ. Κοινότητα (ΕΟΚ). 
Το 1994 το Εργαστήριο, αφού αξιολογήθηκε σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας 
πιστοποίησης της CENELEC σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ηλεκτρικά προϊόντα 
χαµηλής τάσης (CENELEC Certification Agreement, CCA) και σε διεθνές επίπεδο 
από τη συµφωνία της Επιτροπής Φορέων Πιστοποίησης της IEC (CB Scheme), 
αναγνωρίστηκε επίσηµα ως το µοναδικό ελληνικό εργαστήριο που συµµετέχει στις 
συµφωνίες αυτές. Η συµµετοχή αυτή σηµαίνει ότι το ελληνικό σήµα συµµόρφωσης 
που χορηγείται από τον ΕΛΟΤ αναγνωρίζεται αµοιβαία από όλα τα κράτη που 
συµµετέχουν στις συµφωνίες, CCA και CB Scheme, χωρίς επανάληψη της 
διαδικασίας πιστοποίησης ή της διενέργειας δοκιµών. 
Στο Εργαστήριο εκτελούνται δοκιµές σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φωτιστικά, 
ρευµατοδότες/ρευµατολήπτες και εξαρτήµατα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά/ 
διεθνή/ελληνικά πρότυπα. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισµένο µε τα πιο σύγχρονα 
µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας και µεγάλης ακρίβειας, τα οποία διακριβώνονται 
συστηµατικά και περιοδικά. Ο εξοπλισµός εµπλουτίζεται και αναβαθµίζεται συνεχώς 
προσαρµοζόµενος στις τεχνολογικές εξελίξεις όπως αυτές απεικονίζονται στα νέα 
Πρότυπα ή στις νεότερες εκδόσεις των υφισταµένων Προτύπων. 
Το  εργαστήριο έχει διαπιστευθεί από το ΕΣΥ∆, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 17025:2005 ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναγνωρίσει την ικανότητα του 
Εργαστηρίου Χαµηλής Τάσης να διενεργεί δοκιµές και να εκδίδει Εκθέσεις ∆οκιµών 
στο πλαίσιο της Οδηγίας Χαµηλής Τάσης. 
 
5.2. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων (Αθήνα) 
 
Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων ιδρύθηκε το 1984 προκειµένου η χώρα µας να 
αποκτήσει έγκαιρα την απαιτούµενη εργαστηριακή υποδοµή για τον έλεγχο της 
ασφάλειας των ηλεκτρικών καλωδίων, σύµφωνα µε τους απαιτήσεις της Οδηγίας 
Χαµηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ, όπως αυτή προσαρµόστηκε στην ελληνική νοµοθεσία 
µε την ΚΥΑ 470/04-04-85.  
Στη συνέχεια και αφού αξιολογήθηκε, σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας HAR 
της CENELEC συµµετέχει, ως το µοναδικό ελληνικό εργαστήριο, στην κοινή 
συµφωνία των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Πιστοποίησης (CENELEC HAR GROUP) 
που χορηγούν το εναρµονισµένο σήµα συµµόρφωσης (ποιότητας)  < HAR >  στα 
ηλεκτρικά καλώδια µε µανδύα/µόνωση από PVC και υλικό διασταυρωµένου δεσµού. 
Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Καλωδίων είναι εξοπλισµένο µε τα πιο σύγχρονα 
µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας και µεγάλης ακρίβειας, τα οποία διακριβώνονται 
συστηµατικά και περιοδικά. Το εργαστήριο έχει διαπιστευθεί από το ΕΣΥ∆, 
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005. 
 
5.3. Εργαστήριο Παιδικών Παιχνιδιών και Παιγνιδοτόπων (Αθήνα)  
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Το Εργαστήριο Παιδικών Παιχνιδιών ιδρύθηκε το 1988 προκειµένου η χώρα µας να 
αποκτήσει έγκαιρα την απαραίτητη εργαστηριακή υποδοµή για τον έλεγχο της 
ασφάλειας των παιδικών παιχνιδιών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
Ασφάλειας Παιχνιδιών 88/378/ΕΟΚ, όπως αυτή προσαρµόστηκε στην Ελληνική 
νοµοθεσία µε την ΚΥΑ Β 6342/863/24-3-1989. 
Το Εργαστήριο Παιδικών Παιχνιδιών είναι το µοναδικό εργαστήριο της Ελλάδας που 
έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διενέργεια δοκιµών 
σχετικά µε την ασφάλεια των παιχνιδιών (Αρ. Κοινοποίησης 365). 
Το Εργαστήριο Παιδικών Παιχνιδιών  είναι εξοπλισµένο µε τα πιο σύγχρονα 
µηχανήµατα και ιδιοσυσκευές, τα οποία διακριβώνονται συστηµατικά και περιοδικά. 
Ο εξοπλισµός εµπλουτίζεται και αναβαθµίζεται συνεχώς προσαρµοζόµενος στις 
τεχνολογικές εξελίξεις όπως αυτές απεικονίζονται στα νέα Πρότυπα ή στις νεότερες 
εκδόσεις των υφισταµένων Προτύπων. 
Το  εργαστήριο παιγνιδιών έχει διαπιστευθεί από το ΕΣΥ∆, σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005, ενώ η δραστηριότητα παιγνιδοτόπων έχει διαπιστευθεί 
από το ΕΣΥ∆ ως φορέας πιστοποίησης προϊόντος. 
 
5.4. Εργαστήριο Πολυµερών και Ελαστικών (Θεσσαλονίκη) 
 
Ο ΕΛΟΤ συµµεριζόµενος το αίτηµα των κατασκευαστών πλαστικών σωλήνων από 
PVC για την αναγκαιότητα ίδρυσης Εργαστηρίου Ελέγχου, στα τέλη του 1985, 
προέβη στην  ίδρυση του Εργαστηρίου Ελέγχου Πλαστικών Σωλήνων (Ε.Ε.Π.Σ.) 
στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης µε χρηµατοδότηση από τα ΜΟΠ Β. Ελλάδας. Το εν λόγω 
εγχείρηµα υλοποιήθηκε µε τη συµβολή της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας, του ΕΟΜΜΕΧ, της ΕΤΒΑ και του UNIDO-UNDP στο πλαίσιο της 
πολιτικής για αναβάθµιση της παραγωγικής διαδικασίας µε στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας των ελληνικών προϊόντων. Στη συνέχεια το Εργαστήριο διεύρυνε τις 
δραστηριότητες ελέγχων και δοκιµών στα πολυµερή και ελαστικά υλικά, και µετά την 
ολοκλήρωση της αναβάθµισης της υλικοτεχνικής υποδοµής του µε χρηµατοδότηση 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βιοµηχανίας (ΕΠΒ) 1994-1999, ενώ το 1999 
µετονοµάστηκε σε Εργαστήριο Πολυµερών & Ελαστικών (Ε.Π.Ε.). 
Το Εργαστήριο Πολυµερών και Ελαστικών (Ε.Π.Ε.) του ΕΛΟΤ, στεγάζεται σε 
ιδιόκτητο βιοµηχανικό κτίριο, έκτασης 800 m2 , της ΒΙ.ΠΕ.Θ στη Σίνδο, η οποία 
βρίσκεται σε πλεονεκτικό δίκτυο οδικών και σιδηροδροµικών µεταφορών.  
Το Εργαστήριο εκτελεί κάθε είδους δοκιµές της αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ, DIN, κ.λ.π.) και ορίστηκε 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως το κατάλληλο Εργαστήριο για τη διεξαγωγή των 
απαραίτητων δοκιµών για τον έλεγχο τήρησης προδιαγραφών σε σωλήνες από µη 
πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC). Το Ε.Π.Ε. προσφέρει τις 
υπηρεσίες του και καλύπτει ανάγκες δοκιµών και ελέγχων φορέων και επιχειρήσεων 
σε όλη την Ελλάδα.  
Το εργαστήριο έχει διαπιστευθεί από το ΕΣΥ∆, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 17025:2005. 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
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Όλοι οι όροι και απαιτήσεις που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη είναι 
υποχρεωτικοί για τους συµµετέχοντες, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στην 
παρούσα. Με την υποβολή της προσφοράς ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης. 
 
2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
2) κοινοπραξίες /ενώσεις προµηθευτών  
3) συνεταιρισµοί 

2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν Έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι  
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή συµπράξεις αυτών εγκατεστηµένοι στα κράτη – µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία 
περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Σ.∆.Σ. (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(ΠΟΕ),  η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄139/27.6.97) – 
υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από τη Σ.∆.Σ – ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε 
την νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχει 
υπογράψει τη Σ∆Σ του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή σε κράτος 
µέλος που έχει υπογράψει τη Σ∆Σ του ΠΟΕ ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτούµενες 
υποχρεώσεις (λ.χ. εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να αφορούν και 
να προέρχονται και από όλες τις χώρες προέλευσης των αντίστοιχων υποψηφίων). Οι 
προσφέροντες πρέπει να ασχολούνται µε την παραγωγή ή την προµήθεια, την 
ανάπτυξη, εγκατάσταση του υπό προµήθεια εξοπλισµού, καθώς και µε την παροχή 
σχετικών υπηρεσιών. 
 
2.2  Από το διαγωνισµό αποκλείονται: 
 
2.2.1 Όσοι τελούν  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση  που 
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις καθώς επίσης και όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις 
 
2.2.2 Όσοι καταδικάσθηκαν βάσει  απόφασης που έχει  ισχύ δεδικασµένου για 
αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις 
αναθέτουσες αρχές, είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως 
υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος 
κεφαλαίου, για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε 
ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα 
παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε 
τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
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2.2.3 Όσοι συµµετείχαν σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, σε δωροδοκία, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 
άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, σε απάτη κατά 
την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

 
2.2.4 Όσοι δεν είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις.  
 
2.2.5 Όσοι αποκλείστηκαν για οποιονδήποτε λόγο από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. 
 
2.2.6 Όσοι δεν αποδεικνύουν τη χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητά τους 
σύµφωνα µε τα απαιτούµενα κατά τον όρο 10.2 της παρούσης δικαιολογητικά 
συµµετοχής. 
 
2.2.7 Τα πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, καθώς και κάθε πρόσωπο συνδεόµενο καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο µε τους διαγωνιζοµένους (π.χ. µητρικές ή θυγατρικές εταιρίες, 
κ.λ.π), που κατά την τεκµηριωµένη άποψη της Επιτροπής Προµηθειών µπορεί να 
θεωρηθούν ότι ασκούν δραστηριότητες ανταγωνιστικές προς αυτές του ΕΛΟΤ. 
 
2.2.8 Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα 
τα έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.  
 
2.3 Στην περίπτωση ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να 
προσκοµιστούν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 κάθε µέλους χωριστά ή του 
νοµίµου εκπροσώπου του, όπου θα δηλώνονται: 
α)  η αποδοχή της από κοινού συµµετοχής στο διαγωνισµό και της εκτέλεση της 

σύµβασης, 
β)  το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης, 
γ)  ότι, σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί στην ένωση και εφόσον 

απαιτηθεί από τον ΕΛΟΤ, οι συµµετέχοντες θα συστήσουν κοινοπραξία ή θα 
υπογράψουν συµβολαιογραφικό έγγραφο µε ποσοστό συµµετοχής που δηλώθηκε 
ως ανωτέρω, στο δε κοινοπρακτικό ή συµβολαιογραφικό έγγραφο θα δεσµεύονται 
ότι τα µέλη της ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο το καθένα 
ξεχωριστά.  

δ)  ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του. 
 
2.4 Ο εκπρόσωπος του προσφέροντος σε περίπτωση νοµικού προσώπου οφείλει να 
προσκοµίσει κατά την υποβολή της προσφοράς βεβαίωση εκπροσώπησης καθώς και 
ατοµική υπεύθυνη δήλωσή του (του εκπροσώπου) κατά τον ν. 1599/86 περί της 
υφιστάµενης σχέσης εκπροσώπησης όσον αφορά στο αντικείµενο του διαγωνισµού 
αυτού. Οι βεβαιώσεις αυτές θα φέρουν θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του 
υπογράφοντος. 
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3. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
3.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν µόνον εµπροθέσµως και εγγράφως 
συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των περιεχοµένων της 
παρούσας διακήρυξης το αργότερο µέχρι 10 (δέκα) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από  την Οικονοµική και Εµπορική ∆/νση 
του ΕΛΟΤ, κα Γ. Φέρλα (Αχαρνών  313, 3ος όροφος, τηλ. 210-2120312). Όλες οι 
διευκρινίσεις θα έχουν απαντηθεί το αργότερο εντός έξι (6) ηµερολογιακών ηµερών 
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
3.2 Μετά την υποβολή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις επί των υποβληθεισών προσφορών δίνονται µόνο όταν 
ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών. Από τις διευκρινίσεις που 
δίδονται, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά. 
 
3.3 Οι προσφέροντες δύνανται να δώσουν µε την προσφορά τους πληροφορίες που 
δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και οι 
οποίες, κατά την εκτίµησή τους, κρίνονται ουσιώδεις. 
 
4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
4.1 Τρόπος Σύνταξης  
Οι προσφορές πρέπει να: 
4.1.1 Έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. Αλλοδαποί οίκοι µπορούν να 
υποβάλουν την προσφορά τους στην αγγλική, µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των δύο κειµένων υπερισχύει το κείµενο της 
µετάφρασης. Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) αλλοδαπών κατασκευαστικών οίκων 
µπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική.  
 
4.1.2 Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παρούσα και 
να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή του νοµίµου εκπροσώπου του, εφόσον 
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 
 
4.1.3 Είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, 
διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ., θα πρέπει 
να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και να έχουν µονογραφηθεί από τον 
προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών κατά τον έλεγχο θα µονογράφει 
τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από 
την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή 
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή και δυσανάγνωστη κατά την κρίση της 
Επιτροπής Προµηθειών. 
 
4.1.4 Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του ρητώς αναφέρει τα σηµεία  
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εκείνα, τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, ο συµµετέχων 
υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους εκείνους που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου αυτοί να αξιολογηθούν. 
 
4.1.5 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές (διαφοροποίηση της τεχνικής 
προσφοράς από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, διαφορετικής τεχνικής 
λύσης κλπ.) δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση. 
 
4.2 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
 
4.2.1 Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποβάλλονται σε 
σφραγισµένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου υποχρεωτικά θα αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 
(α) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος : 
(Επωνυµία – ∆ιεύθυνση ή Επωνυµίες και ∆ιευθύνσεις των µελών της Ένωσης) 
 
(β) Ο αποδέκτης ως εξής : 
 
Προς ΕΛΟΤ Α.Ε. 
οδός Αχαρνών 313,  
111 45 Αθήνα  
1ος όροφος, Πρωτόκολλο,  
 
(γ) Με την ένδειξη : 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ, 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΑΕ».  
 
(δ) Αριθµός διακήρυξης: 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1584-07 
 
(ε) Ηµεροµηνία και ώρα ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
12/04/2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 πµ 
 
(στ) Ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 
12/04/2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 πµ 
 
(ζ) Η ένδειξη : 
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 
 
4.2.2 Προσφορές που υποβάλλονται µετά την οριζόµενη στην παράγραφο 4.2.1 
ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Οι 
προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικά γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν περιέλθει 
στο πρωτόκολλο του ΕΛΟΤ εµπρόθεσµα.  
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4.2.3 Όλες οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης.  
 
4.2.4 Οι προσφορές υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα που θα εσωκλείονται στον 
ίδιο σφραγισµένο φάκελο προσφοράς. Σε ένα (1) από αυτά τα τρία αντίτυπα και σε 
κάθε σελίδα αυτού -που θα είναι µονογραµµένη- θα γράφεται η λέξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Το αντίτυπο αυτό θεωρείται το επικρατέστερο των άλλων σε 
περίπτωση που υπάρχει µεταξύ τους διαφορά. 
 
4.2.5 Ο φάκελος της προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα περιλαµβάνει τους 
ακόλουθους 3 χωριστούς σφραγισµένους φακέλους:  
 
α) Το φάκελο Α µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που περιέχει το πρωτότυπο 
των προσκοµιζοµένων εγγράφων και δύο (2) αντίγραφα. Το περιεχόµενο του 
φακέλου αυτού περιγράφεται αναλυτικά στον όρο 10 της διακήρυξης. 
 
β) Το φάκελο Β µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει το 
πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα. Το περιεχόµενο του φακέλου αυτού περιγράφεται 
αναλυτικά στον όρο 11 της διακήρυξης.  
 
γ) Το φάκελο Γ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει το 
πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα. Το περιεχόµενο του φακέλου αυτού περιγράφεται 
αναλυτικά στον όρο 12 της διακήρυξης.  
 
4.2.6 Οι παραπάνω τρεις (3) φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις που ορίζονται στον 
κυρίως φάκελο. 
 
4.2.7 Οι προσφέροντες δύνανται να δώσουν µε την προσφορά τους πληροφορίες 
που δεν καλύπτονται από τους όρους που περιέχονται στη προκήρυξη αυτή και που 
κατά την εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις. 
 
4.2.8 ∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 
να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 
4.3 Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν το δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 
µέρος της µετά την υποβολή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της 
αποσυρθεί, ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σωρευτικά στις ακόλουθες  κυρώσεις: 
 
α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση . 
 
β) Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή 
δικαστική ενέργεια. 
 
5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
5.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για έξι 
(6) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού. 
 
5.2 Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή 
Προµηθειών θα απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες δέκα (10) ηµέρες προ 
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της λήξεως, αν αποδέχονται ή όχι την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες και σε 
καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής, αν 
αυτή δεν ισχύει και για τον χρόνο παράτασης. 
 
5.3 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον προβλεπόµενο στην 
παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
5.4 Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της 
ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα, µόνο εφόσον αυτός την 
αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η κατακύρωση µπορεί να γίνει 
στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 
 
6. ΤΙΜΕΣ 
 
6.1 Οι προσφερόµενες τιµές δίνονται µόνο σε ΕΥΡΩ και θα θεωρηθούν σταθερές 
καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού έως και την οριστική παραλαβή της 
προµήθειας. Στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
τιµές (Τ) και (Σ) ανά προσφερόµενο είδος . 
 
Στην τιµή (Τ) συµπεριλαµβάνονται η δαπάνη εκτελωνισµού, µεταφοράς, 
τοποθέτησης εγκατάστασης των συσκευών στα Εργαστήρια του ΕΛΟΤ, στην Αθήνα 
ή στην Θεσσαλονίκη, θέσης σε καλή λειτουργία, εκπαίδευσης των χειριστών και κάθε 
άλλη τυχόν επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 
 
Η τιµή (Σ) περιλαµβάνει το κόστος µιας ανθρωποηµέρας επίσκεψης τεχνικού της 
κατασκευάστριας εταιρείας ή του προµηθευτή, εφόσον ο τελευταίος µπορεί να 
τεκµηριώσει γραπτά ότι έχει τεχνικό τµήµα υποστήριξης για το/τα συγκεκριµένο/α 
είδος/η εξοπλισµού επίσηµα εξουσιοδοτηµένο από τη κατασκευάστρια εταιρεία µε 
ηµεροµηνία πριν την υποβολή των προσφορών. Στην τιµή Σ περιλαµβάνονται όλα τα 
έξοδα µετακίνησης, διαµονής και αποζηµίωσης πάσης φύσεως του τεχνικού 
προσωπικού και καµία επιπλέον επιβάρυνση για τον ΕΛΟΤ. Ο προσφέρων 
δεσµεύεται να τηρήσει την τιµή αυτή σταθερή για µια πενταετία από την οριστική 
παραλαβή του µηχανήµατος µε µόνη αναπροσαρµογή το δείκτη τιµών καταναλωτή 
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ). Οι υπηρεσίες της τιµής Σ δεν 
περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του διαγωνισµού. 
 
6.2 Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται χωριστά στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η 
γενική συνολική τιµή της προσφοράς (τιµή προσφεροµένων ειδών και ΦΠΑ) θα 
αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. 
 
6.3 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που περιλαµβάνουν ρήτρα ΕΥΡΩ 
σε ξένο νόµισµα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
6.4 Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αναπροσαρµογή των τιµών κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και έως την οριστική παραλαβή. Προσφορά που 
θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 



 14

6.5 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 
7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
7.1 Κάθε προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά και µε την ποινή του αποκλεισµού, να 
συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για 
ποσό που θα καλύπτει το 5% του ποσού που προκύπτει από το άθροισµα της 
προϋπολογισθείσας αξίας του/των προσφεροµένου/ων είδους/ειδών πλέον του 
οφειλόµενου ΦΠΑ (π.χ. για συµµετοχή προϋπολoγισµού 10.000 ευρώ η 
απαιτούµενη εγγυητική είναι ύψους 10.000 € x 0,05 x 1,19 = 595 €)  . Εφιστάται η 
προσοχή των διαγωνιζοµένων στο γεγονός ότι όλα τα αναφερόµενα στη διακήρυξη 
αυτή ποσά, είτε αυτά αφορούν το συνολικό προϋπολογισµό της προµήθειας, είτε τον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό κάθε είδους του ζητούµενου εξοπλισµού, δεν 
συµπεριλαµβάνουν τον ΦΠΑ.  
Η εν λόγω εγγύηση παρέχεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα, στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει την 
Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.2513/97 (ΦΕΚ 
Α΄139/27.6.97) – υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από τη Σ.∆.Σ – ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή νοµικά πρόσωπα που 
έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή κράτους 
µέλους που έχει υπογράψει τη Σ∆Σ του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή 
την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή σε 
κράτος µέλος που έχει υπογράψει τη Σ∆Σ του ΠΟΕ ή τέλος, σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων θα πρέπει να συνοδεύονται στην περίπτωση αυτή από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην Ελληνική. 
 
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για δύο µήνες µετά τη 
λήξη της ισχύος των προσφορών. 
 
7.2 Σε περίπτωση ενώσεως προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µπορεί 
να κατατεθεί εγγύηση συµµετοχής στο όνοµα ενός εκ των µελών της ένωσης, η οποία 
απαραιτήτως θα περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των µελών αυτής. 
 
7.3 Η εγγύηση θα περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο συνηµµένο στην 
παρούσα υπόδειγµα (Παράρτηµα Β΄). 
 
7.4 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σ΄ αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός 
µετά την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στον όρο 
§8.4.4 της παρούσης και εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Οι 
εγγυήσεις των λοιπών συµµετεχόντων στον διαγωνισµό επιστρέφονται εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σε 
αυτούς. 
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8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
8.1 Αποσφράγιση Προσφορών 
 
8.1.1 Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από 
ειδική τριµελή επιτροπή (Επιτροπή Προµηθειών), που θα οριστεί από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΕΛΟΤ. Η Επιτροπή Προµηθειών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
παραπάνω. Οι φάκελοι των προσφορών αριθµούνται και µονογράφονται από την 
Επιτροπή. Η µονογραφή έχει την έννοια ότι ο φάκελος δεν έχει παραβιαστεί. Η 
Επιτροπή συντάσσει επί τόπου πίνακα των προσφορών που υποβλήθηκαν 
εµπροθέσµως. 
 
8.1.2 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Προµηθειών δεν είναι 
υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των προσφορών προς τους όρους της 
διακήρυξης. 
 
8.1.3 ∆ιακρίνουµε τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σε δυο στάδια: την 
ποιοτική επιλογή των διαγωνιζοµένων (ΣΤΑ∆ΙΟ 1) και την ανάθεση της σύµβασης 
(ΣΤΑ∆ΙΟ 2). 
 
1ο Στάδιο: Ποιοτική επιλογή  
Αποσφραγίζεται και µονογράφεται, παρουσία των διαγωνιζοµένων, ο κυρίως 
φάκελος της προσφοράς και ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά. Η εξέταση των 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ο προσφέρων µε βάση τα στοιχεία του φακέλου 
Α “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” και η αποδοχή της συµµετοχής του προσφέροντος στο 
διαγωνισµό γίνεται σε µεταγενέστερη συνεδρίαση της Επιτροπής Προµηθειών. 
2ο Στάδιο: Ανάθεση Σύµβασης  
 Η αποσφράγιση του φακέλου Β της “ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” γίνεται µόνο για 
τους συµµετέχοντες, η προσφορά των οποίων έχει κριθεί αποδεκτή από την Επιτροπή 
Προµηθειών κατά το πρώτο στάδιο. Η ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης 
γνωστοποιείται εγγράφως στους διαγωνιζοµένους δύο ηµέρες πριν. Κατά την 
αποσφράγιση της “ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” µονογράφεται το 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” ανά φύλλο.  
Για τους συµµετέχοντες που αποκλείστηκαν στο πρώτο στάδιο, οι φάκελοι της 
“ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” 
επιστρέφονται σε αυτούς, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Η αποσφράγιση του φακέλου Γ της “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” γίνεται 
µόνο για τους συµµετέχοντες, η προσφορά των οποίων έχει κριθεί αποδεκτή από την 
Επιτροπή Προµηθειών κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. Η ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους εγγράφως δύο ηµέρες πριν. 
Κατά την αποσφράγιση µονογράφεται το “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” ανά φύλλο. Οι φάκελοι 
των “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ” για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά 
αποδεκτές στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
 
8.1.4  Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Προµηθειών καταρτίζει πρακτικά. Όσοι από 
τους διαγωνιζόµενους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των 
άλλων τεχνικών και οικονοµικών προσφορών εντός δύο  ηµερών (µέχρι ώρα 15:00) 
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από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών 
αντιστοίχως. Η εν λόγω προθεσµία είναι αποκλειστική. 
 
8.2 Απόρριψη Προσφορών 
 
8.2.1 Όλοι οι περιεχόµενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για 
τους προσφέροντες. Εξαιρούνται µόνο τα σηµεία όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο. 
Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) 
έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό του προσφέροντος. 
Ενδεικτικά, η προσφορά απορρίπτεται όταν: 
 
8.2.2 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίµησης  ή τελεί υπό αίρεση ή δεν συνοδεύεται 
από την κατά τον όρο 7 της διακήρυξης εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή δεν είναι 
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. 
 
8.2.3 αποδειχθεί ότι ο προσφέρων έχει καταδικασθεί στο παρελθόν ή υπέβαλε στον 
παρόντα διαγωνισµό ψευδή δήλωση για κάποιο από τα απαιτούµενα στοιχεία ή 
πληροφορίες. 
 
8.2.4 δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπει η διακήρυξη 
κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού.  
 
8.2.5 δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Για οτιδήποτε προσφέρεται 
δωρεάν, πρέπει να υπάρχει η δήλωση “ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ”.  
 
8.2.6 δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής ή δεν αποδεικνύεται από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά η φερεγγυότητα, η οικονοµική και τεχνική ικανότητα 
(τεχνογνωσία, εµπειρία, αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία) του προσφέροντος. 
 
8.2.7 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος από τον προβλεπόµενο 
στην διακήρυξη. 
 
8.2.8 δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους πληρωµής. 
 
8.2.9 δεν συνοδεύεται από το απαιτούµενο υλικό τεκµηρίωσης. 
 
8.2.10 περιλαµβάνει επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης που δεν 
επιδέχονται τέτοιες. 
 
8.2.11 δεν έχει σφραγισµένα σε ιδιαίτερους φακέλους τα τεχνικά και οικονοµικά 
στοιχεία. 
 
8.2.12 όταν τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς εµφανίζονται σε οποιοδήποτε 
άλλο µέρος της προσφοράς πλην αυτής της οικονοµικής προσφοράς. 
 
8.2.13 δεν συµφωνεί µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην 
παρούσα διακήρυξη ως Παράρτηµα Α και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της, 
καθώς και τους απαράβατους όρους της διακήρυξης αυτής σύµφωνα µε τον όρο 
Μέρος Β, §14. 
 



 17

8.2.14 υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση. 
 
8.2.15 Σε περίπτωση ανωµάλως χαµηλών οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή 
Προµηθειών µπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις 
αναγκαίες διευκρινίσεις για τους λόγους που τις καθιστούν ιδιαίτερα χαµηλές. 
Εφόσον οι διευκρινίσεις που θα δοθούν στην Επιτροπή Προµηθειών δεν κριθούν 
ικανοποιητικές και συνεπώς δεν ληφθούν υπόψη, η προσφορά απορρίπτεται. 
 
8.3  Αποτελέσµατα - Κατακύρωση 
 
8.3.1 Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Προµηθειών 
του διαγωνισµού. 
 
8.3.2 Η κατακύρωση αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ, µετά 
από εισήγηση της Οικονοµικής και Εµπορικής ∆ιεύθυνσης προς την οποία 
διαβιβάζεται το πρακτικό της Επιτροπής Προµηθειών.  
 
8.3.3 Η κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως προς τον επιλεγέντα.  
 
8.3.4 Μετά την κατακύρωση, οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν 
την προσφορά τους ή µέρος της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της 
αποσυρθεί, ο διαγωνιζόµενος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει σε βάρος του, 
ολικά ή µερικά, η δοθείσα εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 
ενέργεια. Ο διαγωνιζόµενος που µε υπαιτιότητά του κηρύσσεται έκπτωτος, υπόκειται 
στις προβλεπόµενες από το Νόµο κυρώσεις (αποκλεισµός από τις προµήθειες του 
∆ηµοσίου κ.λ.π). 
 
8.3.5 Ο ΕΛΟΤ επιφυλάσσεται του δικαιώµατος για: 
 
α) Κατακύρωση της προµήθειας κατά τη συµφερότερη προσφορά. 
β) Κατακύρωση µέρους της προσφερθείσας προµήθειας 
γ) Ολική ή µερική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και ολική ή 

µερική  επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

δ) Ολική ή µερική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και ολική ή 
µερική προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 

ε) Ματαίωση της προµήθειας. 
 

Ειδικότερα, ο ΕΛΟΤ επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος, να µην προβεί σε κατακύρωση της προµήθειας όταν στο διαγωνισµό 
έχει υποβληθεί µόνο µία προσφορά ή για οποιονδήποτε λόγο κατά το τελικό στάδιο 
της αξιολόγησης υπάρχει µόνο µία (1) προσφορά. 
 
8.3.6 Σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού, όσοι είχαν 
συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 
 
8.4 Κατάρτιση Σύµβασης - Εγγυήσεις 
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8.4.1 Ο διαγωνιζόµενος, στον οποίο κατακυρώνεται η ανάθεση της προµήθειας, είναι 
υποχρεωµένος να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση του 
κατακυρωτικού αποτελέσµατος να υπογράψει τη σύµβαση. 
Αν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσµία, χωρίς δηλαδή ο προµηθευτής να 
παρουσιαστεί εντός δεκαπενθηµέρου από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής 
απόφασης του ∆.Σ του ΕΛΟΤ, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε ταυτόχρονη 
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση. 
Στην περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ µπορεί να αποφασίσει την 
ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο επιλεγέντα ή την επανάληψη του 
διαγωνισµού. 
Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και 
επιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζηµιάς του 
Οργανισµού. 
 
8.4.2 Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Προµηθευτή, θα διέπεται 
από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των 
παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε 
θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση 
που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 
λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Προµηθευτή, η οικονοµική 
του προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, εφαρµοζόµενων επίσης συµπληρωµατικώς 
των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Απαγορεύεται η τροποποίηση της 
σύµβασης µετά τη σύναψή της, εκτός και αν διασφαλίζεται ότι είναι δυνατή η 
εκτέλεση της προµήθειας όπως προδιαγράφηκε στη διακήρυξη και µόνο µετά από 
έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, αποκλειόµενου κάθε άλλου 
αποδεικτικού µέσου. 
 
8.4.3 Απαγορεύεται ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια να 
εκχωρήσει σε τρίτους τα δικαιώµατα ή (και) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση 
αυτή, ο προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει ρητώς στην προσφορά του το τµήµα της 
σύµβασης που ενδεχοµένως προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. 
Σε κάθε περίπτωση, ο προµηθευτής θα φέρει έναντι του ΕΛΟΤ ακέραια την ευθύνη 
για την εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης και της σύµβασης, 
προµήθεια των ειδών. 
 
8.4.4 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
Οι προµηθευτές στους οποίους κατακυρώθηκε η προµήθεια, είναι υποχρεωµένοι, 
κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης που θα εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νοµίµως στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία 
των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφρασή της 
στην Ελληνική. 
Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της τιµής της προµήθειας, 
που του κατακυρώθηκε, χωρίς τον Φ.Π.Α.  
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Η εγγυητική επιστολή θα είναι διάρκειας εννέα µηνών και θα περιέχει όλους τους 
όρους που καθορίζονται σε σχετικό υπόδειγµα που θα δοθεί από τον ΕΛΟΤ 
προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση ανάθεσης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται 
µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών του αναδόχου και την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους.  
 
8.4.5 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
 
Οι προµηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθούν η υπό προµήθεια συσκευή ή 
συσκευές υποχρεούνται µε την οριστική παραλαβή να καταθέσουν εγγυητική 
επιστολή καλής λειτουργίας, που να καλύπτει το 3% της συµβατικής αξίας της 
συσκευής ή των συσκευών που τους κατακυρώθηκαν χωρίς ΦΠΑ, µε χρόνο ισχύος 
δεκαοκτώ (18) µήνες από την οριστική παραλαβή της προµήθειας.  
 
 
9.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
9.1 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Γ΄ ΚΠΣ της Ελλάδας. Η πληρωµή του τιµήµατος θα 
γίνεται σύµφωνα µε τις χρηµατορροές από το φορέα χρηµατοδότησης και το 
ταµειακό υπόλοιπο του έργου.  
 
9.2 Η καταβολή του τιµήµατος θα πραγµατοποιηθεί µε έναν από τους παρακάτω 
τρόπους: 
 
9.2.1 Χορήγηση προκαταβολής έως 30% επί του συµβατικού τιµήµατος, έναντι 
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, αναγνωρισµένης Τράπεζας. Η 
παραπάνω προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόµενη µε το 
ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας, 
που θα ισχύσει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προσαυξηµένο 
κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες (απόφαση 2037/808/0026/30-5-96 Υπ. Οικονοµικών, 
ΦΕΚ 433/Β/6.6.96). Η Εγγυητική Επιστολή της Προκαταβολής θα αποδεσµεύεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ των µερών. 
Οι λοιπές πληρωµές στα πλαίσια της Σύµβασης (το υπόλοιπο ποσοστό επί του 
συνολικού προϋπολογισµού) πραγµατοποιούνται εντός δύο µηνών µετά την έκδοση 
σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής, 
µε το οποίο θα πιστοποιείται ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη. 
 
9.2.2 Εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της προµήθειας εντός δύο µηνών 
µετά την οριστική παραλαβή του προσφεροµένου εξοπλισµού και τη σύνταξη του 
πρωτοκόλλου της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προµήθειας από την 
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΕΛΟΤ. 
 
9.2.3 Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και 
κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο 
επιβαρύνει τον Προµηθευτή. Τυχόν κρατήσεις που θα επιβληθούν µε νεώτερες 
διατάξεις θα βαρύνουν τον Προµηθευτή. 
 
9.2.4 Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται όλα τα απαραίτητα νόµιµα 
παραστατικά/δικαιολογητικά ιδιαίτερα σε συµµόρφωση των Κανόνων της ΕΕ και των 
σχετικών αποφάσεων της ΕΥ∆/ΕΠΑΝ αναφορικά µε χρηµατοδοτούµενα από το Επιχ. 
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Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» έργα. Από κάθε τιµολόγιο του Προµηθευτή θα 
γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους 
και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 
9.2.5 Ο ΕΛΟΤ δεν καταβάλλει κανένα κόστος που δεν έχει συµπεριληφθεί στη 
σύµβαση µε τον Προµηθευτή. Κόστος εργασιών που έχει τυχόν παραλειφθεί στη 
σύµβαση, βαρύνει τον προµηθευτή.  
 
9.2.6 Στην περίπτωση που παρατηρηθεί µετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής 
των ειδών ή και αργότερα, ότι υπάρχουν είδη µε προβλήµατα ή ελλείψεις, τότε ο 
προµηθευτής θα πρέπει άµεσα να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά είδη, όπως 
ακριβώς θα του ζητηθεί από τον ΕΛΟΤ, επιφυλασσόµενων των διατάξεων του 
Αστικού Κώδικα περί ευθύνης του πωλητή. 
 
9.2.7 Υπό την επιφύλαξη του όρου 9.1 της παρούσας διακήρυξης σε περίπτωση που η 
πληρωµή του προµηθευτή καθυστερήσει από τον ΕΛΟΤ εξήντα (60) ηµέρες από την 
υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, ο ΕΛΟΤ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Π.∆. 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην οδηγία 100/35 της 29/6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους 
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Τα ανωτέρω ισχύουν αντίστοιχα 
και για την περίπτωση της προκαταβολής.  
 
9.3 Πάντως ο ΕΛΟΤ επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να παρατείνει την προθεσµία 
καταβολής της προκαταβολής ή της εξόφλησης, σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Στην 
περίπτωση αυτή ο προµηθευτής δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή ή την 
κανονική και εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης. 
 
9.4 Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει στην οικονοµική προσφορά του τον 
τρόπο πληρωµής που επιθυµεί (9.2.1 ή 9.2.2). 
 
9.5 Ποινικές ρήτρες 
 
9.5.1 Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης και εγκατάστασης του 
εξοπλισµού και ο εξοπλισµός δεν παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, 
τότε ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα 
καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συµβατικού τιµήµατος του εξοπλισµού ή των 
υπηρεσιών που καθυστερούν και µέχρι 10% επί του συµβατικού τιµήµατος αυτών. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας, ο ΕΛΟΤ δύναται, κατά την κρίση 
του, να παρακρατήσει από το οφειλόµενο στον προµηθευτή τίµηµα το αντίστοιχο 
ποσό της ποινικής ρήτρας ή και να αποφασίσει την κατάπτωση της/των εγγυητικών 
επιστολών που έχει στα χέρια του. 
 
9.5.2 Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία 
παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού και ο εξοπλισµός δεν παραδοθεί, τότε 
ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
9.5.3 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 
στη σύµβαση (µε ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 
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9.5.4 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 
προµηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε 
υπαιτιότητα του ΕΛΟΤ. 
 
9.5.5 Ο ΕΛΟΤ έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της σύµβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
 
9.5.6 Σε περίπτωση εκπτώσεως του προµηθευτή, ο ΕΛΟΤ ΑΕ δικαιούται, κατά την 
κρίση του, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 
 
9.6 Εκτελωνισµός - Ασφάλιστρα - Φόροι – ∆ασµοί 
 
Ο προµηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των προϊόντων της προσφοράς, τα 
οποία θα παραδώσει ελεύθερα, εγκατεστηµένα και σε πλήρη λειτουργία στους 
χώρους εγκατάστασής τους (Αθήνα–Θεσσαλονίκη). Οι δασµοί, οι φόροι και λοιπές 
δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Τον κίνδυνο κάθε βλάβης, 
φθοράς ή απώλειας του εξοπλισµού, φέρει µέχρι την εγκατάστασή και θέση του σε 
καλή λειτουργία ο προµηθευτής. 
 
10.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
 
Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες που υποχρεωτικά 
περιλαµβάνουν: 
 
10.1  Α΄ Ενότητα :«Πιστοποιητικά» 
 
10.1.1 Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά κατά την υποβολή της 
προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν 
εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω και 
σε κάθε περίπτωση να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή 
αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κάθε 
ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται 
τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου. 
 
10.1.1.1. Ηµεδαποί: 

α) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. Επίσης σηµειώνεται ότι από το απόσπασµα ποινικού µητρώου 
ή από άλλο ισοδύναµο έγγραφο δικαστικής ή διοικητικής αρχής θα πρέπει να 
αποκλείεται σύµφωνα µε το άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΟΚ: 
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♦ Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

♦ ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συµβουλίου. 

♦ Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

♦ Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση καθώς επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε 
άλλη παρόµοια διαδικασία. 
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης.  
ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν βεβαιώνεται ρητά το 
περιεχόµενό τους από αρµόδια Αρχή µπορεί να αντικατασταθεί µε Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν. 1599/86. 
 
10.1.1.2. Αλλοδαποί : 
Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
Χώρας εγκατάστασής τους, για την κάλυψη των περιπτώσεων της παρ. 10.1.1.1.  
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του. 
Για τους προσφέροντες που στη Χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού της χώρας του. 
 
10.1.1.3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  
Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλλουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά των παρ. 10.1.1.1. και 10.1.1.2. και επιπλέον όλα τα αναγκαία 
νοµιµοποιητικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτουν η νόµιµη σύσταση, η νοµική 
υπόσταση και η νόµιµη λειτουργία του υποψηφίου, καθώς επίσης οι εκπρόσωποι, οι 
οποίοι τον δεσµεύουν µε την υπογραφή τους για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και οι 
οποίοι θα πρέπει να έχουν υπογράψει την προσφορά και όλα τα σχετικά έγγραφα που 
υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Υπόχρεοι προσκόµισης 
Πιστοποιητικού ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου προς τούτο έγγραφο είναι οι 
οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ, οι διαχειριστές ΕΠΕ, ο Πρόεδρος, 
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∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ΑΕ και οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου. 
Ειδικότερα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που πρέπει να προσκοµίσει ο υποψήφιος 
παρατίθενται κατωτέρω: 
 
α) Σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) 

♦ Επίσηµο ή νοµίµως  επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας 
και των τυχόν τροποποιήσεών του ή του τελευταίου κωδικοποιηµένου 
καταστατικού και τα τεύχη των ΦΕΚ όπου έγιναν οι σχετικές δηµοσιεύσεις. 

♦ Το ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε η απόφαση µε την οποία συγκροτήθηκε σε 
σώµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι 
αυτής. 

♦ Σε περίπτωση που την προσφορά υπογράφει στο όνοµα της εταιρείας φυσικό 
πρόσωπο διαφορετικό από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, όπως αυτός 
προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα, απαιτείται η προσκόµιση νοµίµως 
επικυρωµένου αντιγράφου της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την 
οποία παρέχεται η σχετική εξουσιοδότηση. 

 
β) Σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

♦ Επίσηµο ή νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας 
και τυχόν τροποποιήσεων του ή του τελευταίου κωδικοποιηµένου 
καταστατικού και τα τεύχη των ΦΕΚ όπου έγιναν οι αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις. 

♦ Πρόσφατο (εκδοθέν εντός του τελευταίου τριµήνου) πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου περί µεταβολών. 

♦ Το ΦΕΚ στο οποίο έγινε η δηµοσίευση των αποφάσεων περί διορισµού ή 
ανάκλησης διορισµού του διαχειριστή της εταιρείας. 

 
γ) Σε περίπτωση οµόρρυθµης (ΟΕ) ή ετερόρρυθµης (ΕΕ) εταιρείας 
Νοµίµως  επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν 
τροποποιήσεών του από το κατά τόπο Πρωτοδικείο. 
 
10.1.1.4 Κοινοπραξίες/ενώσεις: Κάθε συµµετέχων στην ένωση υποχρεούται, επί 
ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επιπλέον, κάθε 
Ένωση ή Κοινοπραξία θα πρέπει να καταθέσει το Συµφωνητικό Συνεργασίας µε το 
οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το στάδιο 
συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για 
λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και 
κάθε άλλο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, έγγραφο. Στο Συµφωνητικό Συνεργασίας θα 
πρέπει να προβλέπεται ότι τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, 
έναντι του ΕΛΟΤ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η 
σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.  
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10.1.1.5 Συνεταιρισµοί  
♦ Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
♦  Απόσπασµα ποινικού µητρώου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

10.1.1.1. 
♦ Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γ, δ και ε του 10.1.1.1. 
♦ ∆ήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

µε απόφαση και διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
10.1.5 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους διαγωνιζόµενους που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
10.2 Β΄ Ενότητα «Οικονοµικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Προσφέροντος»  
 
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
 
10.2.1 Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική επάρκεια : 
Οι προσφέροντες πρέπει να προσκοµίσουν αποδεικτικά όσον αφορά την καλή 
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση. Προς το σκοπό αυτό, ως 
κατάλληλα αποδεικτικά θεωρούνται τα εξής: 
 
1. Περιγραφή των οικονοµικών µεγεθών των τριών τελευταίων ετών (µετοχικό 

κεφάλαιο, κύκλος εργασιών, κέρδη). 
2. Ισολογισµούς τριών τελευταίων χρόνων για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση 

σύνταξης ισολογισµού.  
3. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και ανάλυση του 

κύκλου εργασιών που αφορά την προµήθεια εν γένει εργαστηριακού εξοπλισµού 
κατά τη διάρκεια των τριών προηγούµενων οικονοµικών ετών.  

4. Σε περίπτωση ενώσεων: έγγραφη συµφωνία συνεργασίας και επικεφαλής εταίρος. 
5. Αν ο προσφέρων για βάσιµο λόγο δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, µπορεί να 
αποδείξει  την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο, το οποίο θα κριθεί κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής 
προµηθειών επαρκές.. 

10.2.2 Τεχνικές ή/ και επαγγελµατικές ικανότητες: 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τα ακόλουθα αποδεικτικά όσον αφορά 
τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες τους 
1. Στοιχεία του προσφέροντος (όνοµα/ επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνοµα 

του αρµοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). 
2. Ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης της επιχείρησης του προσφέροντος 
3. Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, εύρος 

δραστηριοτήτων) του προσφέροντος 
4. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων (πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί 

τουλάχιστον µία) που πραγµατοποίησε ο προσφέρων κατά την προηγούµενη 
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τριετία και έχουν αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας προκήρυξης 
(προµήθεια εν γένει εργαστηριακού εξοπλισµού), µε αναφορά του αντίστοιχου 
ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις 
και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα 
αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, β) 
εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο 
δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα. Ο κατάλογος 
προτείνεται να έχει την παρακάτω µορφή: 

 
Α/Α Πελάτης Σύντοµη 

Περιγραφή 
Έργου 

∆ιάρκεια 
Εκτέλεσης 
Έργου 

Προϋπολογισµός Παρούσα 
Φάση 

      

 

5. Επιστολή που να συνοδεύει τον παραπάνω κατάλογο από το διευθυντή του 
τεχνικού τµήµατος ή εναλλακτικά του διαχειριστή του εγκαταστηµένου έργου 
των πελατών στους οποίους υλοποιήθηκαν τα συναφή έργα, που να πιστοποιεί 
την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού που τοποθετήθηκε και 
να βεβαιώνει συµπληρωµατικά την ικανοποιητική συνεργασία µε τον 
προσφέροντα τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και κατά το χρονικό διάστηµα της 
εγγύησης καλής λειτουργίας.  

6. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, του 
προσφέροντος, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας, για την 
εγκατάσταση και τη συντήρηση του υπό προµήθεια εξοπλισµού. Επιπλέον πρέπει 
να υποβληθεί κατάλογος µε τα ονόµατα αυτών που θα αναλάβουν την 
εγκατάσταση του εξοπλισµού και θα παράσχουν την εκπαίδευση του προσωπικού 
του ΕΛΟΤ (Τίτλος σπουδών και εργασιακή εµπειρία). 

7. ∆ήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό 
που διαθέτουν οι προσφέροντες για την εκτέλεση της σύµβασης.  

8. Επιπλέον απαιτούνται δικαιολογητικά για τις δυνατότητες και την επάρκεια του 
Προσφέροντος να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service). Ειδικότερα: 

α) Κατάλογο των εργαζοµένων στον τοµέα ή τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης 
(Service) του προσφέροντος µε τα αντίστοιχα προσόντα τους (τίτλους 
σπουδών, εργασιακή εµπειρία). 

β) Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Τεχνικής Υποστήριξης (Service) του 
προσφέροντος (Ονοµατεπώνυµο, τηλ., fax). 

γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι οι αναφερόµενοι εργαζόµενοι στον ανωτέρω κατάλογο 
ανήκουν στον τοµέα ή τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης (Service). 

9. Οι προσφέροντες είναι δυνατόν να στηρίζονται στο συγκεκριµένο διαγωνισµό για 
την πλήρωση των ως άνω απαιτήσεων 6, 7 και 8 σε κατασκευαστικούς οίκους στο 
εξωτερικό ή εσωτερικό, µε τους οποίους συνεργάζονται. Στην περίπτωση αυτή, 
όµως, ο προσφέρων πρέπει να προσκοµίσει έγγραφη δέσµευση του 
συνεργαζόµενου φορέα ότι αυτός θα θέσει στη διάθεσή του τους απαιτούµενους 
αναγκαίους πόρους και την τεχνική υποδοµή (προσωπικό, µηχανήµατα), όπως 
απαιτείται στα παραπάνω σηµεία 6, 7 και 8 του παρόντος όρου, για την εκτέλεση 
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της σύµβασης. Τα στοιχεία των ως άνω παραγράφων 6, 7 και 8 θα 
προσκοµισθούν στην περίπτωση αυτή από τον δεσµευόµενο κατά τα ως άνω οίκο. 

10.2.3 Στην περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, τα 
ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της ένωσης. 
 
10.2.4 Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζοµένους ότι τα στοιχεία της Ενότητας 
10.2 Β θα τοποθετηθούν σε κάθε περίπτωση στο φάκελο των δικαιολογητικών και όχι 
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση ο φάκελος των 
δικαιολογητικών θεωρείται ελλιπής και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
10.3 Γ΄ Ενότητα: «∆ηλώσεις, Εγγύηση, Λοιπά Στοιχεία» 
 
10.3.1 Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα εξής: 
 
10.3.1.1  Υπεύθυνη δήλωση ότι: 
1. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της 

παρούσας διακήρυξης, τους όρους της οποίας ο διαγωνιζόµενος γνωρίζει και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 

2. ο διαγωνιζόµενος δεν εµπλέκεται σε ανταγωνιστική µε τον ΕΛΟΤ δραστηριότητα, 
3. ο διαγωνιζόµενος δεσµεύεται ότι θα τηρήσει απαρεγκλίτως της τεχνικές 

προδιαγραφές του έργου, 
4. ο διαγωνιζόµενος εγγυάται την τήρηση του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος 

και ότι γνωρίζει ότι οι υπό εκτέλεση υπηρεσίες έχουν ακριβόχρoνο χαρακτήρα 
και πρέπει να ολοκληρωθούν εντός των τασσόµενων προθεσµιών, 

5. τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά και αφορούν την Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ” καθώς και τα στοιχεία του φακέλου 
“∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” είναι ακριβή και πλήρη, 

6. ο διαγωνιζόµενος δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού 
∆ηµοσίου. Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν 
αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή. 

 
10.3.1.2 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τον ως άνω όρο 7. 
 
10.3.2 Σε περίπτωση ενώσεως που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι παραπάνω 
δηλώσεις, πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισµού, για καθέναν από τους 
συµµετέχοντες στην ένωση. 
 
10.3.3 Κάθε αποδεδειγµένη έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών θα συνεπάγεται 
τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, µε την επιφύλαξη  των επόµενων όρων της 
διακήρυξης. 
 
10.3.4 Η Επιτροπή Προµηθειών δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να 
συµπληρώσουν σε συγκεκριµένη προθεσµία ελλείψεις στα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα 
αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός εύλογου χρόνου κατά την κρίση της Επιτροπής 
Προµηθειών. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η µετά την λήξη της ανωτέρω 
προθεσµίας υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.  
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10.3.5 Προθεσµία δεν δίνεται για την προσκόµιση ή τη συµπλήρωση των αναγκαίων 
κατά το άρθρο 25 παρ. 4 εδ. Ε, του Π.∆. 394/1996 στοιχείων της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής.  
 
10.4 Όλα τα στοιχεία των ενοτήτων Α, Β, και Γ του φακέλου 
“∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” προσκοµίζονται κατά την υποβολή της προσφοράς την 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
11.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄ µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαµβάνει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς ∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε τον όρο 4.2 (Α΄ Μέρος) της 
διακήρυξης, οι διαγωνιζόµενοι µπορεί να υποβάλουν προσφορά για µία ή 
περισσότερες των υπό προµήθεια εργαστηριακών συσκευών, στον ΦΑΚΕΛΟ Β΄ κάθε 
διαγωνιζόµενου θα εσωκλείονται τόσοι σφραγισµένοι (υπο)φάκελοι όσοι είναι και οι 
υπ’ αυτού προσφερόµενες συσκευές. ∆ηλαδή αν ο διαγωνιζόµενος προσφέρει µια 
συσκευή, θα εσωκλείει ένα (υπό) φάκελο, αν αυτός προσφέρει δύο συσκευές, δύο 
(υπό)φακέλους, κ.ο.κ. Πάνω σε κάθε τέτοιο (υπό) φάκελο θα αναγράφεται µε 
σαφήνεια «Τεχνική Προσφορά» µε προσδιορισµό της προσφερόµενης συσκευής ανά 
κωδικό, γενική περιγραφή και ποσότητα σύµφωνα µε τον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ Α΄. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενης συσκευής δεν είναι 
δυνατόν να τοποθετηθούν στον (υπο) φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς που αφορά 
την συσκευή αυτή, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ….». 
Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία κάθε προσφερόµενης συσκευής µε τις προδιαγραφές 
της, ο προσφέρων πρέπει να συµπληρώσει τον πίνακα «ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 
που καταγράφεται στο κεφάλαιο 14 της διακήρυξης, και να προσκοµίζει όλα τα 
δικαιολογητικά που ζητούνται επίσης στο κεφάλαιο αυτό (για κάθε προσφερόµενη 
συσκευή χωριστά). 
 
12.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαµβάνει, επί 
ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. ∆εδοµένου ότι σύµφωνα 
µε τον όρο 4.2 (Α΄ Μέρος) της διακήρυξης οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν 
προσφορά για µία ή περισσότερες  των υπό προµήθεια συσκευών, στο ΦΑΚΕΛΟ Γ΄, 
κάθε διαγωνιζόµενος εσωκλείει τόσους σφραγισµένους (υπο)φακέλους όσες είναι οι 
υπ’ αυτόν προσφερόµενες συσκευές, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, δηλ. µε προσδιορισµό της προσφερόµενης συσκευής, 
ανά κωδικό, γενική περιγραφή και ποσότητα – ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄. 
Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα αποτυπώνεται η συνολική τιµή κάθε 
προσφερόµενου είδους και σε ξεχωριστή γραµµή ο αναλογών ΦΠΑ. Η συνολική τιµή 
κάθε είδους συµπεριλαµβάνει το κόστος του προσφερόµενου είδους, το κόστος 
εγκατάστασης του και θέσης σε καλή λειτουργία, το κόστος εκπαίδευσης του 
προσωπικού στη χρήση του, τα οποία πρέπει να έχουν ενταχθεί µε αναφορά στην 
κωδικοποίηση των προσφερόµενων συσκευών και τη γενική περιγραφή τους 
σύµφωνα µε τον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (σελ. 5). 
Έτσι κάθε (υπο)φάκελος θα περιλαµβάνει την Οικονοµική Προσφορά κάθε 
προσφερόµενης συσκευής σύµφωνα µε το εξής Υπόδειγµα: 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(1) 
Α/Α 
 

(2) 
ΠΕΡΙΓ
ΡΑΦΗ 

(3) 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

(4) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΗΣ/ 
ΤΥΠΟΣ  

(5) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΤΙΜΗ (Τ)  

(6) 
ΤΙΜΗ (Σ)  

(7) 
ΦΠΑ ΤΙΜΗΣ(Τ) 

 
 
 
 

      

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: 
1. Στις στήλες (1), (2), (3) αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ Α΄ της διακήρυξης, που αφορούν 

την προσφερόµενη συσκευή.   
2. Στη στήλη (4) αναγράφεται ο κατασκευαστής και ο τύπος της προσφερόµενης συσκευής.  
3. Στη στήλη (5) αναγράφεται η προσφερόµενη συνολική τιµή, η οποία συµπεριλαµβάνει το κόστος της 

συσκευής, το κόστος εγκατάστασης και θέσης της σε λειτουργία, καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του 
προσωπικού. Ο επί της προσφερόµενης τιµής αναλογών ΦΠΑ αναγράφεται ξεχωριστά στη στήλη (7)  

4. Στη στήλη (6) αναγράφεται η τιµή Σ του είδους (χωρίς ΦΠΑ), στο οποίο περιλαµβάνεται το κόστος µιας 
ανθρωποηµέρας τεχνικής υποστήριξης της προσφερόµενης συσκευής.. 

 
13.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 
13.1 Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τους 
όρους της διακήρυξης (Ενότητα 10 «∆ικαιολογητικά») µε γνώµονα την ικανότητά 
τους να φέρουν εις πέρας άρτια, έγκαιρα και ορθά την προµήθεια των ζητούµενων 
συσκευών. Η τεχνική αξιολόγηση και η επιλογή της πιο συµφέρουσας προσφοράς θα 
γίνε για κάθε συσκευή του ΠΙΝΑΚΑ Α΄ ξεχωριστά. Για την επιλογή της πιο 
συµφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά 
αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 
 
13.2 Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών θα γίνει µε βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια και βαθµολογία. 
 
13.2.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΧΤ-1,ΤΧΤ-2, ΤΧΤ-5, 
ΤΗΚ-4, ΤΠΠ-4,  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    
ΟΜΑ∆Α Α : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                              

 

Α. Συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές µε βάση το 
φύλλο συµµόρφωσης 

  70% 

Α. ΣΥΝΟΛΟ  70%  
ΟΜΑ∆Α Β :ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΗΣ                               

          

Α. Εγγύηση καλής λειτουργίας  5% 
Β. Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (παρεχόµενο service 
από τον προµηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών, άµεση 
ανταπόκριση) 

15% 

Γ. Επίδειξη λειτουργίας - Εκπαίδευση προσωπικού 10% 
Β. ΣΥΝΟΛΟ 30% 
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13.2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΚ-1,ΤΗΚ-2,
 ΤΗΚ-3,ΤΗΚ-5, ΤΗΚ-7,ΤΠΠ-1, ΤΠΠ-5,ΤΠΠ-6, ΕΠΕ-4 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ    
ΟΜΑ∆Α Α : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                              

 

Α. Συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές µε βάση 
το φύλλο συµµόρφωσης  

 80% 

Α. ΣΥΝΟΛΟ  80%  
ΟΜΑ∆Α Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΗΣ                               

 

Α. Εγγύηση καλής λειτουργίας 5% 
Β. Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (παρεχόµενο 
service από τον προµηθευτή, ύπαρξη 
ανταλλακτικών, άµεση ανταπόκριση) 

10% 

Γ. Επίδειξη λειτουργίας - Εκπαίδευση προσωπικού 5% 
Β. ΣΥΝΟΛΟ 20% 

 
 
13.2.3 Οι τεχνικές προδιαγραφές (οµάδα Α των κριτηρίων αξιολόγησης) των 
συσκευών αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της διακήρυξης. 
 
13.2.4 Τα υπό αξιολόγηση σηµεία για την Οµάδα Β των κριτηρίων αξιολόγησης 
είναι: 
Α. Εγγύηση καλής λειτουργίας: 

1. ένα έτος ή περισσότερο από την οριστική παραλαβή και θέση των 
συσκευών σε καλή λειτουργία. 

Β. Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης: 
1. Εφόσον απαιτείται επιτόπια επίσκεψη τεχνικού, αυτή θα πρέπει να γίνεται 
σε διάστηµα 10 εργασίµων ηµερών ή λιγότερο από την γραπτή αναφορά του 
προβλήµατος ή ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα τυχόν απαιτούµενου 
ανταλλακτικού. Αν απαιτηθεί αποστολή της συσκευής για επισκευή, η 
συσκευή  θα πρέπει να επιστραφεί µετά από 20 εργάσιµες ηµέρες ή λιγότερο 
από την αποστολή της. 
2. ∆ιαθεσιµότητα τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για 10 χρόνια ή 
περισσότερο από την οριστική παραλαβή . 

Γ. Επίδειξη λειτουργίας - Εκπαίδευση προσωπικού: 
1. Τεκµηρίωση εκπαίδευσης στη λειτουργία, διακρίβωση και πρώτου βαθµού 
επισκευές (trouble shooting) για τις συγκεκριµένες συσκευές . 
 

13.3 Κατά την τελική αξιολόγηση, συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που 
παρουσιάζει το µικρότερο λόγο (Λ) του σταθµισµένου αθροίσµατος των τιµών Τ και 
Σ (Τ+3Σ) της προσφερόµενης συσκευής προς την τεχνική βαθµολογία Β 
(Λ=(Τ+3Σ)/Β). 
 
Για τη διαµόρφωση του αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών (Β) θα ληφθεί 
υπόψη: 
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Ι. Για κάθε συσκευή βαθµολογούνται τα επιµέρους στοιχεία των οµάδων των 
παραπάνω κριτηρίων αξιολόγησης. 
 
ΙΙ. Η βαθµολογία των επιµέρους χαρακτηριστικών κάθε οµάδας καθορίζεται σε 
βαθµούς 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι βαθµούς 120 στις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης ενώ µειώνεται µέχρι βαθµούς 80 στις 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών είναι επουσιώδεις και η Τεχνική 
Προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. 
 
ΙΙΙ. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε το συντελεστή βαρύτητας 
της οµάδας . 
 
ΙV. Ισοδυναµία Προσφορών: Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους 
λόγους Λi θεωρούνται ως ισοδύναµες. Σε τέτοια περίπτωση αυτές κατατάσσονται 
κατά φθίνουσα σειρά της τεχνικής βαθµολογίας Bi.  
 
14.  ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Επί ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, τίθενται οι εξής απαράβατοι όροι: 
 
14.1 Να υποβληθεί φύλλο συµµόρφωσης στο οποίο ο κάθε προσφέρων θα απαντά, 
παράγραφο προς παράγραφο, στις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης µε την ίδια 
σειρά που εµφανίζονται στα Παραρτήµατα Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και 
στους απαράβατους όρους µε την σειρά που αναφέρονται στο παρόν Παράρτηµα. Οι 
όροι των τεχνικών προδιαγραφών θεωρούνται ως απαράβατοι στο σύνολό τους, εκτός 
όπου ρητά αναφέρεται ως προαιρετικά.  
 
14.2 Τα είδη που προσφέρονται να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να µην έχει 
σταµατήσει η παραγωγή και διάθεσή τους. 
 
14.3 Η συµµόρφωση µε Πρότυπα εννοείται µε τις τροποποιήσεις ή νεότερες 
εκδόσεις των Προτύπων (IEC, ISO, EN ή HD) οι οποίες θα ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία προκήρυξης του διαγωνισµού (διαθέσιµες στις ιστοσελίδες 
http://www.cenorm.be,http://www.cenelec.org,http://www.iec.ch, http://www.iso.ch). 
  
14.4 Οι προσφέροντες πρέπει να εγγυηθούν ότι ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα 
συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό διακρίβωσης (calibration certificate) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 (µε επισυναπτόµενες αβεβαιότητες και 
ιχνηλασιµότητα σε εθνικά/διεθνή πρότυπα αναφοράς) εθνικού µετρολογικού 
ινστιτούτου ή διαπιστευµένου εργαστηρίου φέροντος το λογότυπο του οικείου φορέα 
διαπίστευσης, όπου αυτό απαιτείται από τα Παραρτήµατα Τεχνικών Προδιαγραφών 
και για τα µεγέθη που αναφέρονται σε αυτά. Για εύρη παραµέτρων το πιστοποιητικό 
θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τρεις τιµές ανά µέγεθος, τυπικά 10%, 50%, 90% του 
εύρους. Σε περίπτωση που πιστοποιητικό διακρίβωσης σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεν 
είναι δυνατό ή πρακτικό να επιτευχθεί-µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής 
Προµηθειών-θα γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό διακρίβωσης χωρίς λογότυπο φορέα 
διαπίστευσης εφόσον αυτό περιέχει αβεβαιότητες και ιχνηλασιµότητα σε 
εθνικά/διεθνή πρότυπα αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή όµως  το εργαστήριο  θα 
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πρέπει να αξιολογηθεί επιτυχώς από ένα στέλεχος του ΕΛΟΤ µε επιτόπια 
επιθεώρηση, µε βάση τις απαιτήσεις ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για τις 
συγκεκριµένες διακριβώσεις, µε δαπάνη του προσφέροντος.  
 
14.5 Οι συσκευές να συνοδεύονται από τα απαραίτητα για την λειτουργία τους 
παρελκόµενα, τα οποία να αναφέρονται ρητά στην προσφορά. Τόσο η σύνθεση των 
προσφερόµενων, όσο και των παρελκοµένων, υλικά, εγχειρίδια, λογισµικό και 
πιστοποιητικά όπου απαιτούνται πρέπει να αποτυπώνονται σε πίνακα. Τυχόν 
παρελκόµενα τα οποία όµως είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 
συµµόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στον 
Πίνακα αυτό και στην τεχνική και οικονοµική προσφορά.  
 
14.6 Εφόσον οι συσκευές έχουν δυνατότητα λειτουργίας ειδικού λογισµικού 
(software) ή ειδικών καρτών (interface hardware) για τη λειτουργία τους, ο 
προµηθευτής υποχρεούται να προσφέρει το κατάλληλο υλικό, για τον συγκεκριµένο 
εξοπλισµό και να το συµπεριλάβει στην τεχνική και στην οικονοµική του προσφορά. 
Το λογισµικό, όπου απαιτείται, θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες άδειες 
νόµιµης χρήσης. 
14.7 Να εγγυηθούν µε αναλυτική περιγραφή την συντήρηση και καλή λειτουργία 
των συσκευών για περίοδο ενός έτους ή περισσότερο από την οριστική παραλαβή και 
θέση τους σε λειτουργία, καθώς επίσης τεχνική υποστήριξη και διαθεσιµότητα 
ανταλλακτικών για δέκα χρόνια. από την οριστική παραλαβή ή σε περίπτωση που 
αυτό είναι συµφερότερο τη δέσµευση για οµαλή λειτουργία των συσκευών για το 
ανωτέρω χρονικό διάστηµα. 
 
14.8 Να υποβληθεί βεβαίωση του κατασκευαστή ή του νοµίµου αντιπροσώπου 
του, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρµόδια αρχή, ότι 
δεσµεύεται να διαθέσει στον συµµετέχοντα στον παρόντα διαγωνισµό τον υπ’ αυτού 
προσφερόµενο εξοπλισµό. 
 
 
14.9 Να δηλώνεται ρητά από τον προµηθευτή ότι οι  συσκευές κατά την παράδοσή 
τους θα συνοδεύονται από εγχειρίδια χρήσης, βασικής συντήρησης και επισκευών, 
πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών (δύο αντίγραφα) καθώς και, όπου προβλέπεται 
διακρίβωση στις τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικές οδηγίες για την διακρίβωσή τους 
από εργαστήριο διακριβώσεων, σε δύο αντίτυπα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 
Οι βασικές οδηγίες χρήσης πρέπει να παρέχονται στην Ελληνική γλώσσα 
 
14.10 Η µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία των συσκευών 
βαρύνει τον προµηθευτή. 
 
14.11 Η παράδοση των συσκευών να προβλέπει την εγκατάσταση και θέση σε καλή 
λειτουργία των συσκευών καθώς και αναλυτική επίδειξη λειτουργίας κατά την 
εγκατάσταση του στο αρµόδιο προσωπικό του ΕΛΟΤ. 
 
14.12 Κατά την εγκατάσταση των συσκευών θα παρέχεται εκπαίδευση στη χρήση 
τους διάρκειας µιας εργάσιµης ηµέρας (εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στις 
τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριµένων συσκευών) από τεχνικό/ους της 
κατασκευάστριας εταιρείας, µε βεβαίωση της ίδιας της εταιρείας . 
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14.13 Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών να συνοδεύονται από προσπέκτους των 
κατασκευαστών, όπου θα φαίνεται, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ, η 
συµφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφερόµενης σύνθεσης µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης και υπεύθυνες δηλώσεις για την τεχνική 
υποστήριξη  
 
14.14 Να υποβληθεί δήλωση  χώρας κατασκευής των προσφεροµένων ειδών. 
 
14.15 Οι προσφερόµενες συσκευές να φέρουν την σήµανση CE, όπου απαιτείται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
(1) 
 α/α 
 

(2) 
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ 

(3) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥ
ΑΣΤΗΣ/ΤΥΠ
ΟΣ 

(4) 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕ
Σ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

(5) 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
ΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ 

(6)  
ΣΧΟΛΙΑ 
ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΕΣ 

      
      
      
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
1. Στις στήλες (1) και (2) αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία του κεφαλαίου 4..2 του Μέρους Α  

της ∆ιακήρυξης (ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄) 
2. Στη στήλη (3) αναγράφεται ο κατασκευαστής και ο τύπος του προσφερόµενου είδους και γίνεται 

κατάλληλη παραποµπή στον αντίστοιχο πίνακα του Παραρτήµατος Α.. 
3. Στη στήλη (4) αναγράφονται οι προδιαγραφές (στην Ελληνική) όπως εµφανίζονται στο  

Παράρτηµα Α της ∆ιακήρυξης. 
4. Στη στήλη (5) αναγράφονται οι προδιαγραφές του προσφερόµενου είδους κατ’ απόλυτη 

αντιστοιχία και σειρά προς αυτές που αναγράφονται στη στήλη (4). 
5. Στη στήλη (6) αναγράφονται σχόλια για κάθε προδιαγραφή του τύπου «συµφωνεί», «υπερτερεί», 

«υστερεί» κ.λ.π., καθώς και η σελίδα του prospectus, στην οποία αυτές εµφανίζονται . 
 
15.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
15.1  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε 
αυτόν, της νοµιµότητας της διενέργειας του µέχρι και την κατακυρωτική απόφαση 
επιτρέπεται ένσταση. 
 
15.2 Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΕΛΟΤ ως εξής :  
 
α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος 
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 
 
β) κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας του 
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών 
από την ηµέρα που έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων ο διαγωνιζόµενος. 
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Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΕΛΟΤ. 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής  προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από την 
υποβολή της. 
 
γ) κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού έως την κατακυρωτική 
απόφαση, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα 
γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόµενους. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο ηµερών από την υποβολή της 
κατά αυτού, κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΕΛΟΤ και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 
 
δ) Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους εκτός από τους προαναφερθέντες λόγους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν εξετάζονται επί της ουσίας. 
 
15.3 Σε περίπτωση µη κοινοποίησης ή εκπρόθεσµης κοινοποίησης ή εκπρόθεσµης  
υποβολής, οι ενστάσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
15.4 Οι ενστάσεις εξετάζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΟΤ µε εισήγηση 
της Επιτροπής Προµηθειών που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του ΕΛΟΤ. Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν προσβάλλεται µε άλλη 
οιαδήποτε φύσεως προσφυγή. 
 
15.5 Οι αποφάσεις της Επιτροπής Προµηθειών ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
γνωστοποιούνται στους διαγωνιζοµένους µε αποστολή fax ή συστηµένης επιστολής 
και απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση που η αποστολή των αποφάσεων γίνεται µε 
fax, η απόφαση θεωρείται ότι περιήλθε στον διαγωνιζόµενο κατά την ηµεροµηνία 
αποστολής του αντίστοιχου fax. 
 
15.6 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τα παραπάνω 
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί 
τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το 
ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 1000€ και µεγαλύτερο των 
5000€. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό 
εσόδου (ΚΑΕ) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία).  
 
15.7 Οι (ενδικοφανείς) προσφυγές κατά των αποφάσεων του ΕΛΟΤ ενώπιον 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία της 
σύναψης προκείµενης συµβάσεως, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2522/97 (ΦΕΚ 
Α 178). 
 
15.8 Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται µόνον στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του 
ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, Αθήνα Τ.Κ 11145, 1ος όροφος, Πρωτόκολλο. 
 
16 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ και ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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16.1 Η παράδοση της προµήθειας, όπως περιγράφεται στις συνηµµένες τεχνικές 
προδιαγραφές θα γίνει στα Εργαστήρια του ΕΛΟΤ στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. 
Επισηµαίνεται ότι οι ογκώδεις συσκευές στην Αθήνα θα µεταφερθούν µε 
ανελκυστήρα φορτίων µε θύρα 2,09 m x 2,19 m (πλάτος x ύψος), εσωτερικού µήκους 
5,95 m και ωφέλιµου φορτίου 3000 kg.  
 
16.2 Χρόνος παράδοσης ορίζεται το αργότερο πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης, εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά στη σύµβαση. 
 
16.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον ΕΛΟΤ 5 ηµέρες πριν 
την παράδοση ότι προτίθεται να παραδώσει την προµήθεια.  
 
16.4 Οριστική Παραλαβή θα γίνει εντός τριών µηνών από την παράδοση και εφόσον 
εγκατασταθούν και τεθούν σε καλή λειτουργία όλα τα συστήµατα των υπό προµήθεια 
ειδών και συµπληρωθεί ένας µήνας (30 µέρες) καλής λειτουργίας αυτών. Στη 
Σύµβαση Αγοράς του Εξοπλισµού θα διατυπωθεί ακριβώς ο ορισµός της “καλής 
λειτουργίας όλου του εξοπλισµού ”.  
 
17 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Στην παρούσα διακήρυξη επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της τα 
εξής τέσσερα (4) Παραρτήµατα:  
Παράρτηµα Α:  Τεχνικές προδιαγραφές   
Παράρτηµα Β:  Υπόδειγµα Ι Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο 

∆ιαγωνισµό  
Παράρτηµα Γ:     Υπόδειγµα ΙΙ Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
Παράρτηµα ∆::   Υπόδειγµα III Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 
Παράρτηµα Ε: Υπόδειγµα ΙV Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 
 

18 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
 
♦ Εφαρµοστέο δίκαιο είναι η οδηγία 2004/18/ΕΕ όπως συµπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Καθετί που δεν προκύπτει από τη διακήρυξη αυτή 
ρυθµίζεται συµπληρωµατικά από τις διατάξεις των Π∆ 370/1995, 105/2000 και 
394/1996, του Κανονισµού Προµηθειών του ΕΛΟΤ όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στο βαθµό που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 
και τις διατάξεις του ν.2522/97 «∆ικαστική προστασία …..κ.λ.π» (ΦΕΚ Α178). 
♦ Τα εν λόγω έργα έχουν ενταχθεί στο ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ µε τις 
ακόλουθες αποφάσεις: 

1:15762/B1/1.2.2.1/5918/14-12-2006 για την πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ», κωδικός ΟΠΣ 
99528. 
2:10369/Β1/1.2.2.1/3709/27-9-2005 για την πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΓΝΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ», κωδικός ΟΠΣ 99518. 
3:9416/Β1/1.2.2.1/3383/7-9-2005 για την πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
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ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ», 
κωδικός ΟΠΣ 100137. 
4:9414/Β1/1.2.2.1./3381/7-9-2005 για την πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ», 
κωδικός ΟΠΣ 99535. 

♦ Η προµήθεια έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών 2006 µε την υπ’ 
αριθµ. Π1/1/2812/5-7-2006 απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την 
οποία ορίζεται φορέας εκτέλεσης ο ΕΛΟΤ. 
♦ Για κάθε διαφορά ή διένεξη που αφορά στην παρούσα διακήρυξη ή στην 
εκτέλεση της σύµβασης, αποκλειστικώς  αρµόδια  είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια 
(Αθηνών). 
 
 
 
ΑΘΗΝΑ, 2007-02-28 
 
 
Συµφέρης Νικόλαος 
∆ιευθύνων Σύµβουλος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Ο εξοπλισµός που προδιαγράφεται παρακάτω θα χρησιµοποιηθεί για τη 
διαπίστευση των δοκιµών σύµφωνα µε τα αντίστοιχα πρότυπα. 
 

Αντίστοιχη 
Συσκευή 

Μετρούµενο µέγεθος/ περιγραφή 
δοκιµής  

Εφαρµοζόµενα 
πρότυπα/ µέθοδοι        

Εύρος µετρήσεων/ 
τιµών                   Υλικά / προϊόντα        

ΤΧΤ-1 +   
ΤΧΤ-2 Θερµικές δοκιµές ΕΝ 60598-1:2004 § 

12.4.1, Παράρτηµα B 0 ºC - 200 ºC Φωτιστικά Σώµατα 

ΤΧΤ-5 
ικανότητα διακοπής ρευµατοδοτών-
ρευµατοληπτών IEC 60884-1:2002, 

κεφ. 20 15-30 ζεύξεις/Min 
Ρευµατοδότες - 
Ρευµατολήπτες για 
Οικιακή Χρήση 

Ανά τύπο καλωδίου 
υπό δοκιµή ΤΗΚ-1 

Μέτρηση αντίστασης Μόνωσης για 
καλώδια µε θ>90°C CENELEC HD 21.2 , 

HD 22.2  
Ηλεκτρικά καλώδια 

ΤΗΚ-2 ∆οκιµή screening efficiency CENELEC HD 21.2 , 
HD 22.2 

(Ανά τύπο 
καλωδίου υπό 
δοκιµή) 
∆υικό 
χαρακτηριστικό 

Ηλεκτρικά καλώδια 

ΤΗΚ-3 ∆οκιµή πίεσης σε υψηλή 
θερµοκρασία ΕΝ 60811-3-1 <50% Ηλεκτρικά καλώδια 

ΤΗΚ-4 Μέτρηση πάχους µόνωσης και 
µανδύα 

CENELEC HD 21.1 
& 22.1 HD 21.2  & 
22.2 EN60811-1-1 

0,40 – 10,00 mm Ηλεκτρικά καλώδια 

ΤΗΚ-4 Μέτρηση εξωτερικών διαστάσεων 
καλωδίων 

CENELEC HD 21.1 
& 22.1 HD 21.2  & 
22.2 EN60811-1-1 

0,40 – 45,00 mm Ηλεκτρικά καλώδια 

ΤΗΚ-5 Πρότυπη ∆οκιµή γήρανσης 
καλωδίων ΕN 60811-1-1 ∆υικό 

χαρακτηριστικό Ηλεκτρικά καλώδια 

ΤΗΚ-7 Κάµψη σε χαµηλή θερµοκρασία ΕΝ 60811 -1-4  ∆υικό 
χαρακτηριστικό Ηλεκτρικά καλώδια 

ΤΗΚ-7 Κρούση σε χαµηλή θερµοκρασία ΕΝ 60811 -1-4  ∆υικό 
χαρακτηριστικό Ηλεκτρικά καλώδια 

ΤΗΚ-7 Επιµήκυνση σε χαµηλή 
θερµοκρασία ΕΝ 60811 -1-4  >20 %, -15° C έως -

45 °C Ηλεκτρικά καλώδια 

ΤΠΠ-1 Αντοχή µεταλλικών συρµάτων σε 
θραύση συναρτήσει της ευκαµψίας  ΕΝ 71-1:2005 § 8.13 Pass/Fail Οπτικός 

Έλεγχος 

Παιχνίδια που 
περιλαµβάνουν 
εύκαµπτα µεταλλικά 
σύρµατα 

ΤΠΠ-4 

Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης της 
φλόγας  
∆οκιµή ευφλεκτότητας µε φλόγα 
(20-40) mm 

ΕΛΟΤ ΕΝ 71-2:2006 
§ 5.8 

(0-1000)mm  
(0-500)mm  
(0-200) s   
(2-10)s 

Κοστούµια 
µεταµφίεσης, 
παραγεµισµένα 
µαλακά παιχνίδια   

ΤΠΠ-5 
Μέτρηση κρίσιµου ύψους πτώσης   
σε δάπεδα ασφαλείας 
παιχνιδότοπων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1177:1997 0-2000 κλίµακα 
HIC 

Εξοπλισµοί 
παιχνιδότοπων  

ΤΠΠ-6 ∆οκιµή αντοχής του µηχανισµού 
ανάρτησης σε ταλαντεύσεις  

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-
1:1998,  ΕΛΟΤ ΕΝ 
1176-2:1998  

Pass/Fail Οπτικός 
Έλεγχος 

Εξοπλισµοί 
παιχνιδότοπων  
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ΕΠΕ-4 

Έλεγχος επίδρασης θερµοκρασίας 
σε εξαρτήµατα πλαστικών 
σωλήνων από µη 
πλαστικοποιηµένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC) µε 
ονοµαστική διάµετρο (dn)  
>160mm 

ΕΝ 1329.01:1999,  
ΕΝ 1401.01:1999,  
ΕΝ ISO 580:2005, 
method A 

30-250 °C (δυικό 
χαρακτηριστικό) 

Εξαρτήµατα 
πλαστικών σωλήνων 
από µη 
πλαστικοποιηµένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο 
(U-PVC) µε 
ονοµαστική διάµετρο 
(dn)  >160mm 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
TXT-1: ΠΗΓΗ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ  
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια 
µιας πηγής τάσης (14 kVA) σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 60598-1:2004 § 12.4.1. 
1.2 Η πηγή τάσης σταθεροποιητής τάσης θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση 
θερµικών δοκιµών και αντοχής σε φωτιστικά σώµατα. σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 
60598-1:2004 § 12.4.1 και τη διαπίστευσή τους από το ΕΣΥ∆ . 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Η πηγή τάσης  θα ικανοποιεί απαραίτητα τις απαιτήσεις όπως αυτές προκύπτουν 
από το Πρότυπο ΕΝ 60598-1:2004, § 12.4.1  
2.2 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά  της πηγής τάσης είναι: 
Μέγεθος Υποχρεωτικές Προδιαγραφές Σχόλια ή/και επιθυµητές 

προδιαγραφές 

Τάση εισόδου 230 VAC , 50 Hz  
∆ιακύµανση τάσης εισόδου - 5% έως +10%  
Τάση εξόδου 50-265 VAC Επιθυµητή µέχρι 276 V 
Ταχύτητα ∆ιόρθωσης ή/ και 
χρόνος ανταπόκρισης  

20 ms/V ή/και ≤ 2 sec  Για ηλεκτροµηχανικούς 
ρυθµιστές.  
Οι ηλεκτρονικοί 
επιτυγχάνουν τιµές  
<1ms/V 

Σταθεροποίηση τάσης εξόδου ±1.0% του set point σε όλο το 
εύρος της δυναµικότητας 

επιθυµητό  ±0.5% 

Συνολική αρµονική 
παραµόρφωση 

< 3% επί του συνολικού εύρους 
ρεύµατος. 

 

Συχνότητα ± 2 %  
Μορφή τάσης εξόδου HMITONΟΕΙ∆ΗΣ  
Θερµοκρασία λειτουργίας +5°C / + 40°C  
Υγρασία (χωρίς 
συµπύκνωση) 

90%   

∆υναµικότητα 14 kVA ή/και 63A  
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ 

 Υπέρτασης εισόδου, 
εξόδου, Υπερφόρτωσης 
εξόδου 

Ενδείξεις ενδείξεις τάσης, έντασης 
θερµοκρασίας, κτλ) 

Κατά προτίµηση ψηφιακές. 
Επίσης ένδειξη ισχύος 

Λειτουργία  Από το χειριστήριο ελέγχου Επιθυµητή η διεπιφάνεια 
RS 232 ή/και ΙΕΕΕ 488 για 
σύνδεση µε υπολογιστή 

2.3 ∆ιακρίβωση µεγεθών τάσης, έντασης (και ισχύος αν υπάρχει) 
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TXT-2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΌ 12 
ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΗ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια δύο 
καταγραφικών θερµοµέτρων συνοδευόµενα από 12 θερµοζεύγη το κάθε ένα σύµφωνα 
µε το Πρότυπο ΕΝ 60598-1:2004 § 12.4.1, Παράρτηµα B και Παράρτηµα Κ.  
1.2 Τα καταγραφικά θερµόµετρα θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση θερµικών 
δοκιµών και αντοχής σε φωτιστικά σώµατα. σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 60598-
1:2004 § 12.4.1 και τη διαπίστευσή τους από το ΕΣΥ∆  
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Τα καταγραφικά θερµόµετρα µπορεί να είναι είτε αυτοτελή (µε ενσωµατωµένο 
εκτυπωτή) είτε συνδεόµενα µε εξωτερικό εκτυπωτή µέσω προσωπικού υπολογιστή. 
Στη δεύτερη περίπτωση, στην προσφορά πρέπει να περιλαµβάνονται ο υπολογιστής 
και ο εκτυπωτής µε ελάχιστες προδιαγραφές: 
PENTIUM 3,2 GΗz ή ισοδύναµο, 512 MB RAM, 16 MB κάρτα οθόνης ,σκληρό 
δίσκο > 80 GB, κάρτα δικτύου 10/100, οθόνη TFT 17 ιντσών ή µεγαλύτερη και θύρες 
σειριακές x 2, παράλληλη x 1, USBx 4, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής inkjet ή 
κατά προτίµηση laser. Τυχόν αναγκαίες κάρτες σύνδεσης θα συνοδεύουν το σύστηµα  
 
2.2  

Μέγεθος Υποχρεωτικές Προδιαγραφές Σχόλια ή/και επιθυµητές 
προδιαγραφές 

Αριθµός καναλιών Κατ’ ελάχιστο 12  Επιθυµητά 18 
Τύποι θερµοστοιχείων J, K, T λεπτού σύρµατος (0.3 mm) 

ελάχιστου µήκους 3m 
 

Περιοχή µέτρησης +1ºC έως +200ºC  
Ακρίβεια ±1.5ºC ή καλύτερη ∆εν περιλαµβάνει την 

ακρίβεια αντιστάθµισης 
ψυχρής επαφής 

∆ιακριτική ικανότητα 0.1ºC ή καλύτερη  
∆ιάστηµα δειγµατοληψίας 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 60 sec  
Παρουσιάσεις-Εκτυπώσεις ∆υνατότητα παρουσίασης του 

διαγράµµατος µεταβολής της 
θερµοκρασίας σε οθόνη και 
εκτύπωσης σε χαρτί, µε επιµέρους 
χρώµατα ανά κανάλι 

Η δυνατότητα παρουσίασης 
αφορά µόνο όταν προταθεί 
λύση µε προσωπικό 
υπολογιστή  

 ∆υνατότητα εκτύπωσης αριθµητικών 
τιµών της θερµοκρασίας σε επιθυµητό 
χρόνο.  

Προαιρετικά, δυνατότητα 
εµφάνισης marker µετά από 
χειρισµό (αφορά λύση µε 
ενσωµατωµένο εκτυπωτή)  

 Εκτύπωση επικεφαλίδας καναλιών  
 
2.3 Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης για το 
µέγεθος της θερµοκρασίας στο εύρος λειτουργίας τους. 
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ΤΧΤ-5:  ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ/ 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1  Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια 
συσκευής σύµφωνα µε τα κεφάλαια 20 και 21 (και τα σχήµατα 16 και 17) του 
προτύπου IEC 60884-1:2002  
1.2 Η συσκευή θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της δοκιµής ικανότητας διακοπής 
σε ρευµατοδότες - ρευµατολήπτες σύµφωνα  µε το κεφάλαιο 20 του προτύπου IEC 
60884-1:2002 και τη διαπίστευσή της από το ΕΣΥ∆ 
 
 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Η υπό προµήθεια  συσκευή  θα τροφοδοτείται από υφιστάµενη στα εργαστήρια του 
ΕΛΟΤ  ειδική συσκευή φορτίου (του Οίκου: PTL type: N 03.44 AC/DC) η οποία δεν 
περιλαµβάνεται στην περιγραφόµενη προµήθεια και εποµένως θα πρέπει να είναι 
συµβατή µε αυτή.  
 
2.2 Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα διακοπών σε τρία δείγµατα ταυτόχρονα. 
σύµφωνα  µε τα κεφάλαια 20 και 21 (και τα σχήµατα 16 και 17) του προτύπου IEC 
60884-1:2002. 
 
2.3 Η συσκευή πρέπει να φέρει οδηγούς µε µπίλια, µε υποστήριγµα φόρτισης µέσω 
ελατηρίων για τη στερέωση του κινούµενου µέρους για τα δοκίµια (σχήµατα 16 και 
17 του IEC 60884-1:2002) 
 
2.4 Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται µε πρότυπους ρευµατολήπτες για δοκιµή των 
αντίστοιχων ρευµατοδοτών καθώς και µε πρότυπους ρευµατοδότες για δοκιµή των 
αντίστοιχων ρευµατοληπτών, µε κατάλληλα µέσα στερέωσης επί της συσκευής 
δοκιµών. 
 
2.5 Πρότυπα εξαρτήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4 παραπάνω, είναι 
αυτά που είναι σύµφωνα µε τα παρακάτω Φύλλα Τυποποίησης: 
α) Ρευµατοδότες: CEE7/III 
β) Ρευµατολήπτες: CEE7/IV, CEE7/XVI (πεπλατυσµένη µορφή)  
 
2.6 Οι πρότυποι ρευµατοδότες όσον είναι δυνατόν να έχουν διαστάσεις πλησιέστερα 
µε το µέσο όρο των προδιαγραφόµενων χαρακτηριστικών. Οι πρότυποι 
ρευµατολήπτες να έχουν ακίδες από ορείχαλκο µε τις µέγιστες προδιαγραφόµενες 
διαστάσεις µε ανοχή 0 -0,06mm και τοποθετηµένες οι ακίδες στην ονοµαστική 
απόσταση µε ανοχή +0,05 0 mm. Τα άκρα των ακίδων να είναι καλά 
στρογγυλευµένα. 
 
2.7 Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί 50 κύκλους διακοπών (100 
ζεύξεις-αποζεύξεις) µε συχνότητες 15 ζεύξεων το λεπτό και επίσης 30 ζεύξεων το 
λεπτό. Το µήκος της διακοπής της συσκευής δοκιµής πρέπει να είναι µεταξύ 50 και 
60 mm. 
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2.8 Η συσκευή πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε µέσα για τη λειτουργία της, διακόπτη 
ή µπουτόν, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, επίσης µε µετρητή (αρνητικής ή θετικής) 
ένδειξης των εκτελούµενων διακοπών (strokes) καθώς επίσης και µε ενδεικτικό 
ρυθµιστή των απαιτούµενων κάθε φορά διακοπών  
 
2.9 Η συσκευή δοκιµής πρέπει να έχει τη δυνατότητα διακρίβωσης/επαλήθευσης ως 
προς τα µετρολογικά της δεδοµένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.7 παραπάνω, 
δηλαδή του ρυθµού διακοπών (strokes/min) και µήκος διακοπής (mm). 
 
Πληροφοριακά στοιχεία 
 
Η  δοκιµή ικανότητας διακοπής σε ρευµατοδότες –ρευµατολήπτες εκτελείται στα 
εξαρτήµατα µε τάση δοκιµής 1,1 φορές την ονoµαστική τάση (1,1x250V) και µε ρεύµα 
δοκιµής 1,25 φορές το ονoµαστικό ρεύµα (1,25 x 16 Α max). 

Η περίοδος που περνά το ρεύµα διαµέσου των εξαρτηµάτων από τη στιγµή της 
εισόδου του µέχρι την έξοδό του είναι: 
- Για εξαρτήµατα µε ονοµαστικό ρεύµα ≤ 16 A: 1,5 +0,5  0 s 
- Για εξαρτήµατα µε ονοµαστικό ρεύµα > 16 A:    3 +0,5  0 s 
 

  Tο συνηµίτονο εναλλασσόµενου ρεύµατος πρέπει να είναι cos φ=0,8±0,05 και 
   cos φ=0,6±0,05. 
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THK-1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΕ Τ>900 C 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις γιά την προµήθεια 
µιάς συσκευής για την δοκιµή αντίστασης µόνωσης σε θερµοκρασία > 900 C 
σύµφωνα µε την προδιαγραφή   CENELEC HD 22.2 S3:1997, § 2.4.2, Σχήµα 1. 
 
1.2 H συσκευή θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση, σε καλώδια από ελαστικό ή  
PVC, της δοκιµής αντίστασης µόνωσης σε θερµοκρασία > 900 C σύµφωνα µε την 
προδιαγραφή CENELEC HD 22.2 S3:1997, § 2.4.2 και τη διαπίστευσή της από το 
ΕΣΥ∆. 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 H συσκευή θα συµπεριλαµβάνει απαραίτητα τις διατάξεις συγκράτησης του 
εξοπλισµού του σχήµατος 1 (CENELEC HD 22.2 S3,  § 2.4.2),  οι οποίες πρέπει να 
είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε φούρνο φυσικής κυκλοφορίας, σε θερµοκρασία 
90–120 0C. Οι διατάξεις συγκράτησης του δοκιµίου, πρέπει να είναι κατάλληλες για 
την εύκολη και αποτελεσµατική σύνδεση του, στο κύκλωµα δοκιµής. Ο εξοπλισµός 
µέτρησης ( ΜΩ-µετρο) δεν περιλαµβάνεται.  
 
2.2 Τυχόν διατάξεις που πρακτικά εξασφαλίζουν την συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 
του προτύπου, αλλά δεν ανταποκρίνονται, απόλυτα σχηµατικά, στην διάταξη του 
σχήµατος 1, είναι αποδεκτές. 
 
2.3 Η συσκευή και τα εξαρτήµατα ρύθµισης θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις 
απαιτήσεις των προτύπων της παραγράφου 1.1 

 
2.4 Θα περιλαµβάνεται θάλαµος θερµοκρασίας - υγρασίας µε χαρακτηριστικά :  
 
Ηλεκτρονικό προγραµµατιστή (controller) µε ψηφιακή ένδειξη θερµοκρασίας, 
υγρασίας. 
Έλεγχο θερµοκρασίας τόσο On / Off όσο και PID. 
Αυτόµατη ρύθµιση  P.I.D.(automatic tuning). 
Πρόβλεψη σύνδεσης µε υπολογιστή  (θύρα)  σε δίκτυο RS-485. 
Ακρίβεια µέτρησης θερµοκρασίας και υγρασίας ≤ ±1 οC. 
Οµοιοµορφία θερµοκρασίας ≤ ±2 ο C. 
Οµοιοµορφία υγρασίας ≤ ± 3% RΗ  
Εύρος θερµοκρασίας :θ περιβάλλοντος – 180 οC 
Εύρος υγρασίας: 20 – 99 % RH 
Εναλλαγές αέρα 8-20 /ώρα 
Ωφέλιµος όγκος 50-65 λίτρα. 
Πρόβλεψη ανοίγµατος / ων εισόδου καλωδίων και ράφι τοποθέτησης της συσκευής     
(βλ. παρ. 2.1 των προδιαγραφών). 
2.5 Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης, για εκείνα 
από τα χαρακτηριστικά της τα οποία θεωρούνται κρίσιµα για την δοκιµή (διαστάσεις 
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της συσκευής, χαρακτηριστικά θερµοκρασίας, υγρασίας και εναλλαγών αέρα του 
φούρνου).  

 
THK-2: ΣΥΣΚΕΥΗ  SCREENING EFFICIENCY 
 
 1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια µιάς 
συσκευής screening efficiency σύµφωνα µε το πρότυπο CENELEC HD 21.2 S3, § 2.7 
και το Σχήµα 1. H συσκευή πρέπει να περιλαµβάνει όλον τον προβλεπόµενο 
εξοπλισµό των µεθόδων Α και Β του παραπάνω προτύπου. 
 
1.2  Η συσκευή θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της δοκιµής  screening 
efficiency σε ηλεκτρικά καλώδια σύµφωνα µε το πρότυπο CENELEC HD 21.2 S3, § 
2.7  και τη διαπίστευσή της από το ΕΣΥ∆  
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Η συσκευή θα αποτελείται από τις παρακάτω λειτουργικές ενότητες : 
Α) Γεννήτρια και δέκτη. 
Β) Σύστηµα τερµατισµού και τοποθέτησης του δείγµατος. 
Γ) Σύστηµα µέτρησης µέσω αντίστασης ( Μέθοδος Α) 
∆) Σύστηµα απευθείας τροφοδότησης ( Μέθοδος Β) 
Ε) Σύστηµα Η/Υ και λογισµικού για την ένδειξη και επεξεργασία των µετρήσεων.  
 
2.2 Το σύστηµα τερµατισµού και τοποθέτησης του δείγµατος, πρέπει να  είναι 
τοποθετηµένο σε κατάλληλα µονωµένο και αντιστατικό πάγκο και θα είναι σύµφωνο 
µε την εικόνα του σχήµατος 1 (CENELEC HD 21.2 S3, § 2.7) και να εξασφαλίζει την 
εύκολη σύνδεση µε τον µετρητικό εξοπλισµό. 
 
2.3 Ο εξοπλισµός γεννήτριας και δέκτη πρέπει να ανταποκρίνεται σε συχνότητες 
κατάλληλες για την ως  δοκιµή σε ηλεκτρικά καλώδια µε θωράκιση, κάθε τύπου. 
 
2.4 Ο εξοπλισµός των συστηµάτων  Γ και ∆, θα είναι πλήρης , θα συνοδεύεται από 
όλο το αναγκαίο υλικό συνδέσεων, ακροδεκτών και  ταχυσυνδέσµων και  θα 
τοποθετείται σε παράπλευρο τροχήλατο πάγκο (να περιλαµβάνεται στον 
προσφερόµενο εξοπλισµό). 
 
2.5 Ο Η/Υ και το λογισµικό θα λειτουργούν σε περιβάλλον WINDOWS®, µε 
δυνατότητα παρακολούθησης της µέτρησης κατά την διενέργειά της και 
αποθήκευσης της για επεξεργασία ή εκτύπωση. Το PC µε οθόνη και τα περιφερειακά 
που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του συστήµατος πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται   
 
2.6 Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης για 
εκείνα από τα χαρακτηριστικά της τα οποία θεωρούνται κρίσιµα γιά την δοκιµή 
(τάση, αντίσταση, σύνθετη αντίσταση , συχνότητα /ες). 
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THK-3: ΣΥΣΚΕΥΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια 
µιας συσκευής πίεσης σε υψηλή θερµοκρασία  για Ηλ. Καλώδια  σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 60811-3-1:1995, Α1:1996 και Α2:2001, § 8.1 & 8.2.  
 
Η συσκευή θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της δοκιµή; πίεσης σε υψηλή 
θερµοκρασία  σε καλώδια από ελαστικό και PVC σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60811-
3-1:1995, § 8.1 & 8.2. και τη διαπίστευσή της από το ΕΣΥ∆  
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
 
2.1 Η συσκευή θα αποτελείται από τρία συστήµατα για την τοποθέτηση των 
δειγµάτων των καλωδίων  (επίπεδο, υπό γωνία 900 και 1200 ) σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του CENELEC ΕΝ 60811-3-1 § 8.1 & 8.2 και κάθε σύστηµα   θα µπορεί 
να δέχεται ταυτόχρονα τρία δοκίµια. 
 
2.2 Επίσης, θα περιλαµβάνει σετ από αποσυναρµολογούµενες ορθογωνικές λάµες 
πίεσης επί κατάλληλου συστήµατος ανάρτησης, για την ταυτόχρονη λειτουργία και 
των τριών βάσεων ( 3x3=9 τεµάχια) 
 
2.3 Η κάθε λάµα θα έχει πάχος 0,70 mm ± 0,01mm και θα συνοδεύεται από 
ανεξάρτητο, αριθµηµένο, για κάθε λάµα πιστοποιητικό διακρίβωσης του πάχους της. 
 
2.4 Μαζί µε την συσκευή θα περιλαµβάνονται κρεµαστοί περιέκτες για την εφαρµογή 
του κατάλληλου φορτίου – δύναµης σε διάφορα καλώδια  και υλικό πλήρωσής τους, 
κατά προτίµηση ανοξείδωτα µεταλλικά σφαιρίδια. Οι συνολικές διαστάσεις του 
συστήµατος : περιέκτη, συστήµατος ανάρτησης της λάµας,  λάµας  και κάθε βάσης, 
σε διάταξη δοκιµής, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 25 cm σε ύψος.   
 

2.5 Το υλικό κατασκευής των συσκευών και της λάµας θα είναι ανθεκτικό σε 
οξείδωση και θερµοκρασίες  από 70 – 150 0 C . 
 
2.6 Οι γωνίες των τριών συσκευών (επίπεδη, 90 και 120 µοίρες) και το πάχος κάθε 
λάµας,  πρέπει να προκύπτουν από σχετικά Πιστοποιητικά ∆ιακρίβωσης.  
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THK-4: ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ / ΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια 
µιας συσκευής αυτόµατης µέτρησης διαστάσεων καλωδίων µε χρήση συστήµατος, 
αποτελούµενου από κάµερα και λογισµικό, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου 
IEC/ΕΝ 60811-1-1:1995 και Α1:2001 
 
1.2 Η συσκευή θα χρησιµοποιηθεί για µέτρηση διαστάσεων ηλεκτρικών καλωδίων 
σύµφωνα µε το πρότυπο IEC/ΕΝ 60811-1-1:1995, κεφ. 8 και τη διαπίστευσή της από 
το ΕΣΥ∆ 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Το οπτικό µέρος της συσκευής  θα είναι τοποθετηµένο  σε ένα κλειστό πλαίσιο 
(RACK) και θα αποτελείται από σύστηµα φακών αυτόµατης εστίασης, φωτισµό και 
σύστηµα στήριξης – τοποθέτησης των δοκιµίων. Οι µετρήσεις θα γίνονται µέσω 
λογισµικού Η/Υ και θα απεικονίζονται σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας. Οι συνδέσεις 
των επιµέρους εξαρτηµάτων θα συµπεριλαµβάνονται στη συσκευή. 
 
2.2 Οι φακοί θα έχουν δυνατότητα αυτόµατης ρύθµισης της εστιακής απόστασης 
από την κάτω πλευρά του δοκιµίου, ώστε να εξαλείφεται ο παράγοντας λάθους από 
το ύψος του δοκιµίου, και παράλληλα αυτόµατης επιλογής του βέλτιστου φακού για 
την συγκεκριµένη µέτρηση. Η δυνατότητα επιπλέον χειροκίνητης επιλογής φακού, θα 
θεωρείται πλεονέκτηµα. 
 
2.3 Το εύρος των µετρήσεων θα καλύπτει µετρήσεις πάχους µόνωσης, διαµέτρου, 
επιφάνειας, διαδοχικών µονωτικών υλικών ή µιας µονωτικής επίστρωσης τόσο 
ανεξάρτητα, όσο και συνολικά. 
 
2.4 Η µέθοδος µέτρησης θα ακολουθεί την απαίτηση του προτύπου ΙEC/ΕΝ 
60811-1-1 και θα περιλαµβάνει όλα τα κατάλληλα προγράµµατα για το σύνολο των 
γνωστών διατοµών καλωδίων περιλαµβανοµένων και των “foam skin”. Παράλληλα 
θα περιλαµβάνει λογισµικό για τον υπολογισµό της αναλογίας πράσινου / κίτρινου 
χρώµατος σε πόλους καλωδίων και υπολογισµού της µόνιµης πλαστικής 
παραµόρφωσης πόλων κατά την δοκιµή πίεσης σε υψηλή θερµοκρασία (ΙΕC/ΕΝ 
60811-3-1:1995, Α1:1996 και Α2:2001). Εάν απαιτείται, θα περιλαµβάνεται και 
ειδικό εξάρτηµα συγκράτησης δοκιµίου.  
 
2.5 Εύρος µετρήσεων από 0,4 mm έως και 45 mm, µε ακρίβεια στην µέγιστη 
διάσταση ± 45µm (µικρά). Η ακρίβεια µέτρησης στις προσφορές, πρέπει να 
εκφράζεται σε µικρά, για κάθε χωριστή περιοχή µέτρησης. Εύρος µετρήσεων 
µεγαλύτερο από 45 mm θα θεωρηθεί ως πλεονέκτηµα.  
 
2.6 Η επαναληψιµότητα της κάθε µέτρησης στο ίδιο δοκίµιο, µετά από 
επανατοποθέτηση  του, πρέπει να είναι καλύτερη από 95% .  
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2.7 Tα αποτελέσµατα της κάθε µέτρησης θα απεικονίζονται σε οθόνη υψηλής 
ευκρίνειας και παράλληλα θα µπορούν να εκτυπώνονται µαζί ή χωριστά µε την 
ψηφιακή εικόνα του δοκιµίου το οποίο µετρήθηκε. Συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα 
θα περιλαµβάνουν τις αναλυτικές µετρήσεις, τον µέσο όρο, την ελάχιστη και µέγιστη 
διάσταση, καθώς και την εκκεντρότητα και την διατοµή του δείγµατος. Στην 
εκτύπωση θα συµπεριλαµβάνεται επεξεργάσιµο κείµενο (Εργαστήριο, χρήστης, 
ηµεροµηνία, ώρα, κωδικός δοκιµίου κ.α.).  
 
2.8  Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων θα µπορούν να εισάγονται σε κατάλληλο 
πρόγραµµα, το οποίο θα έχει την δυνατότητα αποτύπωσης γραφικά των τάσεων 
µέτρησης, καθώς και δεδοµένων Στατιστικής επεξεργασίας (SPC). 
 
2.9 Ο H/Y που θα συνοδεύει το σύστηµα πρέπει να έχει ενσωµατωµένη 
δυνατότητα δικτύωσης και ελάχιστες προδιαγραφές : PENTIUM 3,2 GΗz ή 
ισοδύναµο, 512 Mb RAM, 16 Mb κάρτα οθόνης ,σκληρό δίσκο > 80 Gb, κάρτα 
δικτύου 10/100, οθόνη / ες TFT 17 ή 19 ιντσών και θύρες σειριακές x 2, παράλληλη x 
1, USBx 4,  FIRE WIRE x 1. 
 
2.10 Το πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής και  τυχόν αναγκαίες κάρτες σύνδεσης θα 
συνοδεύουν το σύστηµα καθώς και κατάλληλος, σταθερός πάγκος τοποθέτησης του 
συστήµατος και των περιφερειακών του.  
 
2.11 Σηµαντική παράµετρος, είναι  η παροχή δυνατότητας διακρίβωσης του 
συστήµατος µέσω προτύπων κλιµάκων ή δίσκων και κατάλληλου λογισµικού 
εκτέλεσης της διακρίβωσης και αποθήκευσης – σύγκρισης – ένδειξης, τάσεων των  
µετρήσεων. Τα παραπάνω συστήµατα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην 
προσφορά. 
 
2.12 Η προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει και τον εξοπλισµό κοπής-προετοιµασίας, 
επίπεδων και λεπτών δοκιµίων από όλα τα µετρούµενα καλώδια (βάσει κατηγοριών 
λογισµικού που θα περιλαµβάνονται) µέχρι 45 mm σε διάµετρο. 
 
2.13 Η ακρίβεια και η επαναληψιµότητα του συστήµατος και των ενδιάµεσων 
προτύπων διακρίβωσης του, θα προκύπτουν από πιστοποιητικά διακρίβωσης. 
 
 2.14 ∆ιάρκεια εκπαίδευσης δύο (2) ηµέρες αµέσως µετά την εγκατάσταση και µια 
(1) επιπλέον εντός εξαµήνου από την αρχική εκπαίδευση, σε χρόνο που θα 
καθορισθεί από τον ΕΛΟΤ σε συνεννόηση µε τον προµηθευτή .Η επιπλέον ηµέρα 
εκπαίδευσης δεν θα έχει επίπτωση στην οριστική παραλαβή. 
 
2.15 Η κάθε προσφορά θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά δωρεάν αναβάθµιση του  
λογισµικού για τις επόµενες δύο εκδόσεις του, από την εγκατεστηµένη έκδοση. 
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THK-5: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
1.ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Ο φούρνος γήρανσης θα χρησιµοποιηθεί στην µακροχρόνια  γήρανση ηλεκτρικών 
καλωδίων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60811-1-2:1995 και Α2:2000 Η συσκευή θα 
χρησιµοποιηθεί σε συνεργασία µε την υπάρχουσα στο εργαστήριο ΤΗΚ του ΕΛΟΤ 
υποδοµή φούρνων γήρανσης καλωδίων από PVC και ελαστικό, µε σκοπό την 
υλοποίηση δοκιµών, σε περίπτωση αµφιβολιών, σε ελεγχόµενες συνθήκες εναλλαγών 
αέρα. 
 
1.2  Η συσκευή θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της δοκιµής µακροχρόνιας  
γήρανσης σε ηλεκτρικά καλώδια σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60811-1-2:1995, κεφ. 
8.1.3 και 8.4 και τη διαπίστευσή της από το ΕΣΥ∆  
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Ο φούρνος γήρανσης θα είναι λειτουργίας φυσικής κυκλοφορίας (χωρίς 
ανεµιστήρα) και θα διαθέτει σύστηµα εισόδου και εξόδου του αέρα το οποίο θα 
εξασφαλίζει τις εναλλαγές αέρα (8-20/h) οι οποίες προβλέπονται στο σχετικό 
πρότυπο  ΕΝ 60811-1-2.  
 
2.2 Ο ωφέλιµος όγκος του  φούρνου θα είναι 60 λίτρα ή µεγαλύτερος, υπό την 
προϋπόθεση να αποδεικνύεται τεκµηριωµένα, ότι αυτό δεν επηρεάζει την 
οµοιοµορφία της θερµοκρασίας σε όλο τον όγκο του θαλάµου. 
 
2.3 Ο φούρνος θα συνοδεύεται από κατάλληλο σύστηµα ελεγκτή – ρυθµιστή 
θερµοκρασίας  µε χαρακτηριστικά : 

♦ Ηλεκτρονικό προγραµµατιστή (controller) µε ψηφιακή ένδειξη θερµοκρασίας 
♦ Έλεγχο θερµοκρασίας τόσο On / Off όσο και PID. 
♦ Αυτόµατη ρύθµιση  P.I.D.(automatic tuning). 
♦ Πρόβλεψη σύνδεσης µε υπολογιστή  (θύρα)  σε δίκτυο RS-485. 
♦ Ακρίβεια µέτρησης θερµοκρασίας ≤ ±1 ο C. 
♦ Οµοιοµορφία θερµοκρασίας ≤ ±2 ο C. 
♦ Εναλλαγές αέρα : 8-20/ώρα µε πλήρως ρυθµιζόµενο σύστηµα, µέσω παροχής 
πεπιεσµένου αέρα, και ένδειξη των ρυθµιζοµένων εναλλαγών. 

 
2.4 Οι εναλλαγές αέρα, στον φούρνο, θα εξασφαλίζονται µε συµπεριλαµβανόµενο 
σύστηµα πεπιεσµένου αέρα (µε συµπιεστή oil free) και ειδικό εξοπλισµό ρύθµισης, 
ελέγχου και ένδειξης των εναλλαγών .  

 
2.5 Η συσκευή κατά την παράδοσή της πρέπει να συνοδεύεται από όλο τον 
προδιαγραφόµενο εξοπλισµό είτε αυτός προορίζεται για την εκτέλεση της δοκιµής 
είτε για την αξιολόγηση της δοκιµής. 

 
2.6 Η ακρίβεια, η οµοιοµορφία θερµοκρασίας και η ένδειξη ρυθµού εναλλαγών του 

αέρα θα προκύπτουν από  πιστοποιητικά διακρίβωσης . 
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THK-7: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΜΨΗΣ, ΚΡΟΥΣΗΣ , ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΣΕ ΨΥΧΟΣ 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Οι συσκευές κάµψης , κρούσης και επιµήκυνσης προορίζονται να συµπληρώσουν 
την δυνατότητα εκτέλεσης δοκιµών στο εργαστήριο ηλεκτρικών καλωδίων (ΤΗΚ) 
του ΕΛΟΤ σε ιδιαίτερα χαµηλές θερµοκρασίες. Η κατασκευή των συσκευών , ως 
υλικό και λειτουργικότητα, θα εξασφαλίζει την  λειτουργία τους σε θερµοκρασία από 
–15 0C µέχρι και –50 0C. 
 
1.2 Οι συσκευές θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση σε ηλεκτρικά καλώδια των 
τριών δοκιµών: κάµψης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60811- 1- 4:1995, § 8.1 και 8.2., 
κρούσης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60811- 1- 4:1995, §8.3 και 8.4 και επιµήκυνσης 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60811- 1- 4:1995, § 8.5 σε ιδιαίτερα χαµηλές 
θερµοκρασίες και τη διαπίστευσή τους από το ΕΣΥ∆  
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Οι τρεις συσκευές θα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 
60811- 1- 4:1995 & A2:2001 

2.2 Η συσκευή κάµψης θα είναι σύµφωνη µε το σχήµα 1 και θα περιλαµβάνει τους 
κατάλληλους άξονες για καλώδια µε εξωτερική διάµετρο µέχρι 12,5 mm. (Η λογική 
υπολογισµού των αξόνων είναι 4-5 φορές την εξ. ∆ιάµετρο του προς δοκιµή 
καλωδίου άρα πρέπει να καλύπτει την περιοχή 4 – 60 mm, ανά 2 mm). 
 
2.3 Η συσκευή κρούσης θα είναι σύµφωνη µε το σχήµα 2 και θα συνοδεύεται από  
σειρά βαρών 100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 750g, 1000g, 1250g, 1500g. 
Επίσης,  θα συνοδεύεται από το ειδικό ελαστικό υλικό, που τοποθετείται στη βάση 
της, όταν είναι στο ψυγείο δοκιµής, πάχους 40 mm.  
 
2.4 Η συσκευή επιµήκυνσης θα ακολουθεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 8.3.4 του 
προτύπου ΕΝ 60811-1-4, θα τοποθετείται σε ψυγείο και θα ψύχεται µε αέρα. Θα 
συνοδεύεται από κατάλληλες αρπάγες συγκράτησης δοκιµίου τύπου αλτήρα και 
σύστηµα απευθείας µέτρησης της απόστασης επιµήκυνσης του δοκιµίου µε ακρίβεια 
0,1mm . Η ταχύτητα αποµάκρυνσης των σιαγόνων – αρπαγών θα είναι 25 ± 5 mm / 
min. 
 

2.5 Η συσκευή επιµήκυνσης θα τροφοδοτείται ηλεκτρικά από σύστηµα ελέγχου της 
κίνησής της, τοποθετηµένο εκτός του ψυγείου, κατά προτίµηση επιτοίχιο. Η σύνδεση 
µε το εξωτερικό σύστηµα θα γίνεται µέσω καλωδίου ελέγχου και παροχής ρεύµατος, 
κατάλληλου για χαµηλές θερµοκρασίες. Η διακοπή της κίνησης της συσκευής θα 
γίνεται αυτόµατα όταν θραύεται το δοκίµιο και χειροκίνητα από τον χρήστη.  

 
2.6 Η κάθε συσκευή, κατά την παράδοσή της πρέπει να συνοδεύεται από όλο τον 
προδιαγραφόµενο εξοπλισµό είτε αυτός προορίζεται για την εκτέλεση της δοκιµής, 
είτε για την αξιολόγηση της δοκιµής .  
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2.7 Και για τις τρεις συσκευές, θα έχει προβλεφθεί στην κατασκευή – σχεδιασµό 
τους, η καταλληλότητα- λειτουργικότητα χρήσης τους, σε θερµοκρασία -50 0C. 
Σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης του κατασκευαστή θα συνοδεύει τις συσκευές.  
 

2.8 Τα χαρακτηριστικά των συσκευών, από τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων, 
οι διαστάσεις ή και γωνίες των αξόνων, τα βάρη και η ταχύτητα αποµάκρυνσης, θα 
προκύπτουν από πιστοποιητικά διακρίβωσης . 
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ΤΠΠ-1: ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια 
µιας  συσκευής για την δοκιµή ευκαµψίας των συρµάτων που περιλαµβάνονται στην 
κατασκευή των παιχνιδιών σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 71-1: 2005, § 8.13 και 
ΑC:2006 
 
1.2 Η συσκευή θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της δοκιµή ευκαµψίας των 
συρµάτων που περιέχονται σε παιχνίδια σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 71-1: 2005, § 
8.13 και τη διαπίστευσή της από το ΕΣΥ∆ 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Η συσκευή, τα εξαρτήµατα και τα όργανα µέτρησης, ένδειξης και ρύθµισης θα 
πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις των προτύπων της παραγράφου 1.1  
της προδιαγραφής. 

 
2.2 Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης, για εκείνα 
από τα χαρακτηριστικά της τα οποία θεωρούνται κρίσιµα για την δοκιµή (γωνία 
στρέψης, χρόνοι κύκλου και παύσης, ακτίνα καµπυλότητας κυλίνδρων) 
 
2.3 Η συσκευή απαρτίζεται από ηλεκτροκίνητο µηχανισµό στρέψης των συρµάτων, 
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 71-1:2005, § 8.13. Η διάταξη περιλαµβάνει µειωτήρα 
στροφών του κινητήρα, µετρητή αριθµού κάµψεων και ηλεκτρονικό χρονόµετρο για 
την τήρηση των διαστηµάτων παύσης.  

 
Πληροφοριακά στοιχεία 
 
 Η δοκιµή αντοχής των συρµάτων στη στρέψη πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο 
τρόπο: Το σύρµα σφίγγεται γερά ανάµεσα σε δύο µεταλλικούς κυλίνδρους, 
στρογγυλεµένες πένσες ή παρόµοια µεταλλικά µέρη,  διαµέτρου (10±1) mm. 
Εφαρµόζεται δύναµη (70 ± 2) Ν, κάθετη στο µεταλλικό σύρµα, σε σηµείο που απέχει 50 
mm από το σηµείο στήριξης του σύρµατος ή, εάν εξέχει λιγότερο από 50 mm, στο άκρο 
του σύρµατος. Εάν το σύρµα κάµπτεται περισσότερο από 60°, η δοκιµή συνεχίζεται 
όπως παρακάτω. Το σύρµα κάµπτεται από την κάθετη θέση σχηµατίζοντας γωνία 60° 
προς µία κατεύθυνση, στη συνέχεια 120° προς την αντίθετη κατεύθυνση και τέλος 
επαναφέρεται στην αρχική του θέση (ένας κύκλος). Η δοκιµή επαναλαµβάνεται 30 
φορές µε ρυθµό ενός κύκλου ανά δύο δευτερόλεπτα και µε διακοπή 60 δευτερολέπτων 
ανά 10 κύκλους. Το σύρµα κατά τη διάρκεια της δοκιµής διατηρείται τεντωµένο, έτσι 
ώστε να κάµπτεται στο σηµείο ανάµεσα στους δύο κυλίνδρους. 
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ΤΠΠ-4: ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια 
µιας συσκευής για τη δοκιµή της ευφλεκτότητας των µαλακών παραγεµισµένων 
παιχνιδιών, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 71-2: 2006, § 5.5 και 5.6 και καυστήρα 
σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ ISO 6941:2003, παράρτηµα Α 
 
1.2 Η συσκευή θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της δοκιµής ευφλεκτότητας των 
µαλακών παραγεµισµένων παιχνιδιών, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 71-2: 2006, § 5.5 
και 5.6  και τη διαπίστευσή της από το ΕΣΥ∆ 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Η συσκευή, τα εξαρτήµατα και τα όργανα µέτρησης, ένδειξης και ρύθµισης θα 
πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις των προτύπων της παραγράφου 1.1 
της προδιαγραφής.  

 
2.2 Η συσκευή απαρτίζεται από διάταξη ανάρτησης (Σχήµα 3 του προτύπου ΕΝ 71-2) 
και καυστήρα σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 6941:2003, παράρτηµα Α για τη δοκιµή της 
ευφλεκτότητας των µαλακών παραγεµισµένων παιχνιδιών, σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΝ 71-2:2006, §5.5 και 5.6. Κατά προτίµηση ο χειρισµός της συσκευής θα γίνεται 
µέσω κατάλληλα προγραµµατιζόµενης διάταξης ελέγχου.  
 
2.3 Ο καυστήρας πρέπει να είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 
6941:2003, παράρτηµα Α. Η συµµόρφωση των διαστάσεων και λοιπών γεωµετρικών 
χαρακτηριστικών του καυστήρα προς τις απαιτήσεις του προτύπου πρέπει να 
τεκµηριώνονται µέσω σχετικού Πιστοποιητικού ∆ιακρίβωσης. 
 
2.4 Η συσκευή διαθέτει ψηφιακό χρονόµετρο για την µέτρηση όλων των 
προδιαγραφόµενων χρόνων σε s (µετρείται ο χρόνος που απαιτείται για να επεκταθεί 
η φλόγα από τον ένα δείκτη στον άλλο). 
 
2.5 Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης, για εκείνα 
από τα χαρακτηριστικά της τα οποία θεωρούνται κρίσιµα για την δοκιµή (διαστάσεις 
διάταξης ανάρτησης, χρόνος επαφής καυστήρα µε το δοκίµιο). 
 
 Πληροφοριακά στοιχεία 
 
 Η δοκιµή της § 5.6 πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο τρόπο: Το παιχνίδι τοποθετείται 
κατακόρυφα, δηλ. µε το κεφάλι προς τα πάνω στη διάταξη ανάρτησης (Σχήµα 4). Στο 
δοκίµιο, εάν αυτό υπερβαίνει σε ύψος τα 520 mm,  τοποθετούνται δύο βαµβακερά 
νήµατα δείκτες σε απόσταση 500 mm µεταξύ τους και έτσι ώστε το πρώτο νήµα να  
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απέχει τουλάχιστο 50 mm από το κατώτερο µέρος του δοκιµίου. Εάν το δοκίµιο είναι 
µικρότερο των 520 mm σε ύψος, το δεύτερο νήµα τοποθετείται στο ανώτερο σηµείο 
επαφής µε το δοκίµιο. 
 
∆ιαστάσεις σε mm 

 
Σχήµα 3 – ∆ιάταξη ανάρτησης για > 520 mm 
Με τον καυστήρα σε κατακόρυφη θέση, φλόγα ύψους 20 ± 2 mm εφαρµόζεται στο 
δοκίµιο για (30 ± 05) s έτσι ώστε η απόσταση µεταξύ του κατωτέρου άκρου του 
δοκιµίου και του ανώτερου άκρου του καυστήρα να είναι µεταξύ 20 mm - 50 mm. 
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ΤΠΠ-5:  ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΤΩΣΗΣ (HIC) 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια 
µιας συσκευής για τη µέτρηση του κρίσιµου ύψους πτώσης (HIC) σε δάπεδα 
ασφαλείας παιχνιδότοπων, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 1177: 1997 και Α1:2001. 
 
1.2 Η συσκευή θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της µέτρηση του κρίσιµου ύψους 
πτώσης (HIC) σε δάπεδα ασφαλείας παιχνιδότοπων, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 
1177: 1997 και τη διαπίστευσή της από το ΕΣΥ∆ 
 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Η συσκευή, τα εξαρτήµατα και τα όργανα µέτρησης, ένδειξης και ρύθµισης θα 
πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις των προτύπων της παραγράφου 1.1.  

 
2.2 Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης ή 
συγκριτικών µετρήσεων αναγνωρισµένου ευρωπαϊκού εργαστηρίου, για εκείνα από 
τα χαρακτηριστικά της τα οποία θεωρούνται κρίσιµα για την δοκιµή 
 
2.3  Η συσκευή πρέπει να απαρτίζεται από µονάδα ελέγχου που περιλαµβάνει 
οµοίωµα κεφαλής µε µετρητή επιτάχυνσης και  ενισχυτή ηλεκτρικού φορτίου. Η 
µονάδα ελέγχου περιλαµβάνει οµοίωµα κεφαλής µε µετρητή επιτάχυνσης, ενισχυτή 
ηλεκτρικού φορτίου (προαιρετικός) σε περίπτωση χρήσης µονοαξονικού µετρητή 
επιτάχυνσης, ένα σύστηµα οδηγών και εξοπλισµό υπολογισµού κρούσεων όπως 
φαίνεται στο Σχήµα Β.1 του αναφεροµένου προτύπου στην παρ. 1.1 της 
προδιαγραφής. 
 
2.4 Το οµοίωµα κεφαλής αποτελείται είτε από: α) µία αλουµινένια σφαίρα είτε από β) 
πύραυλο µε ηµισφαιρική άκρη διαµέτρου 160 mm ± 5 mm, µάζας 4,5 kg ± 0,05 kg, 
τραχύτητας επιφανείας µικρότερης της κλάσης 11Ν σύµφωνα µε το ISO 1302. 
 
2.5 Ο µετρητής επιτάχυνσης έχει τα ακόλουθα στοιχεία: κατά προτίµηση τριαξονικός 
µετρητή επιτάχυνσης για οµοίωµα κεφαλής ελεύθερης πτώσης, τοποθετηµένο στο 
κέντρο βαρύτητας του οµοιώµατος κεφαλής ή, εναλλακτικά, µονοαξονικός µετρητής 
επιτάχυνσης για καθοδηγούµενα οµοιώµατα κεφαλής, τοποθετηµένα έτσι ώστε να 
εφάπτονται στον κατακόρυφο άξονα και  τέτοια ώστε το προσκρουόµενο τµήµα του 
οµοιώµατος ανάµεσα στο κατώτερο όριο και τον µετρητή επιτάχυνσης να είναι 
οµοιογενές και απαλλαγµένο από κενά. 
 
2.4 Ο εξοπλισµός υπολογισµού κρούσης, που περιλαµβάνει ένα φίλτρο σύµφωνο 
µε την κλάση 1000 της συχνότητας διαύλου του ISO 6487, είναι ικανός να µετρά, να 
καταγράφει και να παραθέτει την επιτάχυνση και τη χρονική διάρκεια κάθε 
ολοκληρωµένης κρούσης και να υπολογίζει την τιµή του κριτηρίου τραυµατισµού  
2.5 κεφαλής, χρησιµοποιώντας την σχετική εξίσωση που αναφέρεται στο πρότυπο 
ΕΝ 1177 
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2.6 Ο H/Y που θα συνοδεύει το σύστηµα πρέπει να έχει ενσωµατωµένη 
δυνατότητα δικτύωσης και ελάχιστες προδιαγραφές: PENTIUM 3,2 GΗz ή 
ισοδύναµο, 512 Mb RAM, 16 Mb κάρτα οθόνης ,σκληρό δίσκο > 80 Gb, κάρτα 
δικτύου 10/100, οθόνη  TFT 17 ιντσών και θύρες σειριακές x 2, παράλληλη x 1, 
USBx 4,   
 
2.7 Το πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής και  τυχόν αναγκαίες κάρτες σύνδεσης 
θα συνοδεύουν το σύστηµα  
 
Πληροφοριακά στοιχεία 
 
Η εξίσωση για τον υπολογισµό του κριτηρίου τραυµατισµού είναι:   
 
 

HIC =  
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Όπου: 
t έναρξης  ο χρόνος, στην έναρξη ενός συµβάντος κρούσης, όταν η επιτάχυνση του 
οµοιώµατος κεφαλής ισούται µε ή υπερβαίνει το µηδέν 
t λήξης  ο χρόνος, στην λήξη ενός συµβάντος κρούσης, όταν η επιτάχυνση του 
οµοιώµατος κεφαλής αρχικά ισούται ή πέφτει κάτω από το µηδέν 
α η επιτάχυνση που αναπτύσσει το οµοίωµα κεφαλής και που εκφράζεται σε g 
(επιτάχυνση λόγω βαρύτητας) 
t1, t2  οποιεσδήποτε δύο ενδιάµεσες τιµές του t µεταξύ t έναρξης και t λήξης (t ο 
χρόνος σε δευτερόλεπτα). 

 
Σχήµα Β1- Συσκευή δοκιµής για τον προσδιορισµό του κρίσιµου ύψους πτώσης  
 

για όλα τα χρονικά διαστήµατα(t1, t2) µε µία 
ελάχιστη ενδεικτική συχνότητα 8000 Hz 
σύµφωνα µε το  ISO 6487 µεταξύ t έναρξης και 
t λήξης. 
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1 ∆οκίµιο (δείγµα δοκιµής) 
2 Οµοίωµα κεφαλής 
3 Ενισχυτής ηλεκτρικού φορτίου (προαιρετικό) 
4 Υπολογιστής 
5 Επιταχυνσιόµετρο 

 
Τυπικά παραδείγµατα της καµπύλης χρόνου και της καµπύλης επιτάχυνσης/ χρόνου 
και της καµπύλης των τιµών του HIC/ ύψος ρίψης  
gn   επιτάχυνση 
t     χρόνος 
Σχήµα Γ.1: Τυπική απεικόνιση της επιτάχυνσης σε σχέση µε το χρόνο 
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ΤΠΠ-6:  ∆ΙΑΤΑΞΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
1.1 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια 
µιας συσκευής δοκιµής µηχανισµού ανάρτησης σε κούνιες παιχνιδότοπων, σύµφωνα 
µε τα Πρότυπα ΕΝ 1176-2:1998 και Α1:2003, EN 1176-1:1998, AC:1998, A1:2002 
και A2:2003 
 
1.2 Η συσκευή θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της δοκιµής αντοχής  
µηχανισµού ανάρτησης σε κούνιες παιχνιδότοπων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 1176-
1: 1998 και τη διαπίστευσή της από το ΕΣΥ∆ 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
2.1 Η συσκευή, τα εξαρτήµατα και τα όργανα µέτρησης, ένδειξης και ρύθµισης θα 
πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις των προτύπων της παραγράφου 1.1.  

 
2.2 Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό ∆ιακρίβωσης, για εκείνα 
από τα χαρακτηριστικά της τα οποία θεωρούνται κρίσιµα για τη δοκιµή (γωνία 
ταλάντωσης). 
 
2.3 Η συσκευή απαρτίζεται από ηλεκτροκίνητο µηχανισµό µε τον οποίο 
πραγµατοποιείται η ταλάντωση (κίνηση εκκρεµούς) του εξαρτήµατος ανάρτησης και 
αιώρησης της κούνιας, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 1176-2: 1998 και Α1:2003. 
Περιλαµβάνονται τα κατάλληλα φορτία δοκιµής   
 
2.4 Η συσκευή διαθέτει µετρητή του αριθµού των αιωρήσεων (κύκλων), οι οποίες 
πραγµατοποιούνται για κάθε ένα εξάρτηµα χωριστά. 
 
Πληροφοριακά στοιχεία 
 
 Η δοκιµή αντοχής του εξαρτήµατος ανάρτησης πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο 
τρόπο: Ο εξοπλισµός ανάρτησης / αιώρησης δέχεται το φορτίο δοκιµής και αιωρείται 
µέσα σε ένα τόξο για  ένα καθορισµένο αριθµό αιωρήσεων. Φορτίζεται το συναρµολόγηµα 
καθίσµατος  το φορτίο δοκιµής σύµφωνα µε τον πίνακα  A.1 του Προτύπου EN 1176-
1:1998 είτε µε α) αιώρηση του καθίσµατος, ή β) περιστρέφοντας την κούνια γύρω από τα 
σηµεία ανάρτησης,  συνεχώς για 105 κύκλους µέσα από ένα τόξο όχι µικρότερο από 120º 
(δηλαδή 60 º εκατέρωθεν της κατακορύφου). 
 
Τα φορτία αφαιρούνται και ελέγχεται οπτικά ο εξοπλισµός παιγνιδοτόπων για ίχνη βλάβης 
ή φθοράς. 
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ΕΠΕ-4: ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
1. ΣΚΟΠΟΣ  
1.1 Κλίβανος σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 580:2005 (έχει αντικαταστήσει το ΕΝ 763) 
µέθοδος Α’ µε εξαναγκασµένη κυκλοφορία αέρα µέσω της τουρµπίνας µέχρι 250˚C 
και χωρητικότητας 480 lit. 
 
1.2 Ο κλίβανος θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της δοκιµής ελέγχου επίδρασης 
θερµοκρασίας σε εξαρτήµατα πλαστικών σωλήνων από µη πλαστικοποιηµένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) µε ονοµαστική διάµετρο dn>160mm σύµφωνα µε το 
ΕΝ 1329-1:1999 και ΕΝ 1401-1:1998 και τη διαπίστευσή της από το ΕΣΥ∆ 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
2.1 Εξωτερικό πλαίσιο από χάλυβα βαµµένο µε ατοξική κόλλα Εσωτερικό από 
ανοξείδωτο χάλυβα  Θερµική µόνωση τοιχωµάτων. Εσωτερική χωρητικότητα 
κλιβάνου ελάχιστη 480 lit. Ενισχυµένη πτερυγωτή αντίσταση . 
 
2.2 Μέγιστη απόκλιση θερµοκρασίας µέσα στο χώρο ±1,5˚C.∆ιακριτική ικανότητα 
0,5˚C ή θερµοζεύγος τύπου Τ µε διακριτική ικανότητα  0,1˚C και ακρίβεια 
τουλάχιστον ±0,8˚C. Εύρος θερµοκρασίας 80˚C µέχρι 250˚C. 
 
2.3 Χρονoδιακόπτης 24 ωρών. Σύστηµα εξαναγκασµένης κυκλοφορίας αέρα που 

επιτρέπει θερµοκρασιακή οµοιοµορφία : 1,5˚C από 110 έως 150˚C. 
 
2.4 Εξασφάλιση συστήµατος για µικρό χρόνο επίτευξης της µέγιστης 
θερµοκρασίας: επαρκής θερµοχωρητικότητα ώστε η προκαθορισµένη θερµοκρασία 
να επιτυγχάνεται εντός 15 min από την εισαγωγή του δοκιµίου 
 
2.5 Ανεξάρτητη µονάδα ελέγχου που περιλαµβάνει: 

Α) Θερµόµετρο 
Β) Ηλεκτρονικό ρυθµιστή θερµοκρασίας 
Γ) Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων 
 

2.6 Εσωτερικά ο φούρνος πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο ράφια 
 
2.7 Πλαίσιο εγκατάστασης, τάση 230 V, 50 Hz 
 
2.8 Μέγεθος προς διακρίβωση: Θερµοκρασία, χρόνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
 
Προς την Ανώνυµη Εταιρεία  
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. 
(ΕΛΟΤ Α.Ε.) 
Αχαρνών 313 
111 45 Αθήνα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………. ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ……………. 
 
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ 
των ……………………… (τίθεται η επωνυµία όλων των συµµετεχόντων) για ποσό 
ίσο µε …………………(…………..) ολογράφως (αριθµητικά) ΕΥΡΩ για τη 
συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό που διενεργεί η ΕΛΟΤ Α.Ε. για την ανάθεση της 
................................ δυνάµει ανοιχτού διαγωνισµού µε αρ. διακ……………… Η 
εγγύησή µας καλύπτει τον/τους παραπάνω διαγωνιζόµενο/ους µόνο για τη συµµετοχή 
του/τους στο ∆ιαγωνισµό και για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την 
ηµεροµηνία λήξης ισχύος της προσφοράς ήτοι……………………. 
…………………….   
Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών, και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-869 του Αστικού Κώδικα, 
όπως και από τα δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα. 
Με την κοινοποίηση σε εµάς σχετικής έγγραφης ειδοποίησής σας, σας δηλώνουµε ότι 
αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουµε 
αυθηµερόν κατά την ηµέρα παραλαβής της ειδοποίησης αυτής, χωρίς οποιαδήποτε 
αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια 
ή συγκατάθεση των …………………….. (τίθεται η επωνυµία όλων των 
συµµετεχόντων)………………………….. Ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτών στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα 
τη µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική 
µεσεγγύηση. 
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύησή µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι 
να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε 
υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 
∆ηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για 
το όριο που έχει καθοριστεί για εµάς σε σχέση µε τις εκδιδόµενες από εµάς 
εγγυητικές επιστολές. 
  
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ II: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Προς την Ανώνυµη Εταιρεία  
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. 
(ΕΛΟΤ Α.Ε.) 
Αχαρνών 313 
111 45 Αθήνα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………. ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ……………. 
 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών _______________, οδός 
_________, αριθµός __________, σαν προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, 
σαν αγοραστές σύµβαση, που θα καλύπτει την προµήθεια µε τίτλο ___________, 
συνολικής αξίας ____________, και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή 
η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού 
ίσου προς 10% της συµβατικής αξίας της προµήθειας συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
δηλαδή για ευρώ _______ 
 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ________________ παρέχει την απαιτούµενη 
εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) 
_________, 2) ________ ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης 
Προµηθευτών)) και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να 
καταβάλει σε σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, 
αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της 
απαίτησή σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβει ή παρέλειψε να 
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζεται στη δήλωση 
σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
Ισχύος: εννέα µηνών 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει 
το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας. 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ III: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
 
 
Προς την Ανώνυµη Εταιρεία  
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. 
(ΕΛΟΤ Α.Ε.) 
Αχαρνών 313 
111 45 Αθήνα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………. ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ  
 
 
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
της Εταιρείας ____________ (ή της Ένωσης Εταιρειών 1)__________, 2) ________, 
κλπ. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών και µέχρι 
του ποσού των _________ € πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που τυχόν θα 
καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυόµαστε για την 
προκαταβολή σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της παραπάνω 
εταιρείας και ΕΛΟΤ ΑΕ  στις ___________ 
(Σύµβαση  αριθ.______/____/ για την ____________). 
 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο 
ή εν µέρει χωρίς καµίας από µέρους µας αντίρρησης, αµφισβήτησης ή ένστασης και 
χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
 Ισχύος: αορίστου χρόνου 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙV: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Προς την Ανώνυµη Εταιρεία  
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε. 
(ΕΛΟΤ Α.Ε.) 
Αχαρνών 313 
111 45 Αθήνα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………. ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ  
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την 
καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά 
………………. συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε αριθµό  
……………. ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
Ισχύς : 18 µήνες  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
για την Τράπεζά µας. 
 
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
 
 
 

 


