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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ 

Εργαστήριο Υποτροπικών Φυτών & Ιστοκαλλιέργειας  

Πληρ.: Χ, Σιδηροπούλου, Δρ. Θ. Τζατζανή   

Email: sidiropoulou@elgo.iosv.gr, tzatzani@elgo.iosv.gr 

Τηλέφωνο: 2810302308, 2821083410 

        

 Χανιά, 10/05/2022 

Αριθ. Πρωτ.:1779_25800  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα: Προμήθεια υποτροπικών φυτών για τις ανάγκες του έργου «Δράσεις για την επιτυχημένη εγκατάσταση 

υποτροπικών ειδών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΥΠΕΡ ΠΕΛ»(cpv- 03451000-6). 
 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Δράσεις για την επιτυχημένη εγκατάσταση 

υποτροπικών ειδών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΥΠΕΡ ΠΕΛ με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Δρα Δρ. 

Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Ι.ΕΛ.Υ.Α. και για την εύρυθμη υλοποίηση του, θα 

προβεί στη διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης με Διαγωνιστική διαδικασία προς κάθε ενδιαφερόμενο 

κατόπιν έρευνας αγοράς, και  με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια υποτροπικών φυτών 

για το Ι.ΕΛ.Υ.Α (Χανιά):  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Αντικείμενο είναι η επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων για την προμήθεια υποτροπικών φυτών σύμφωνα 

με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα Διαγωνιστική Πρόσκληση, η οποία αναρτάται 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για πέντε (5) ημέρες. Τα προς 

προμήθεια είδη είναι: 
 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ Ινστιτούτο 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.) 

Προϋπολογισμός 
18.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% καθώς και όλων 

των νόμιμων κρατήσεων 

Διαδικασία Ανάθεσης 
Απευθείας Ανάθεση με Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 50 του 

Ν.4782/2021 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 
τιμής) (καλύπτοντας τις προδιαγραφές/χαρακτηριστικά των 
ειδών που περιγράφονται στους πίνακες) 

Πρωτόκολλο Πρόσκλησης 1779/25800/10-5-2022 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 16-05-2022 και ώρα 15:00 μ.μ 

Ημερομηνία Διενέργειας Απευθείας ανάθεσης 17-05-2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας (αποσφράγιση φακέλων) NUTS Ι.ΕΛ.Υ.Α., Λεωφόρος Καραμανλή 167, 73134, Χανιά (NUTS 434) 

Δημοσίευση Πρόσκλησης (ΚΗΜΔΗΣ) 5 ημερολογιακές ημέρες 

 

 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για κάθε ομάδα ξεχωριστά, 

για μια ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής ανά ομάδα, με την προϋπόθεση να εκπληρώνεται το 

σύνολο των απαιτήσεων. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή ανά είδος προς προμήθεια. 

Γίνονται δεκτές μόνον προσφορές που αφορούν το σύνολο των ειδών ανά ομάδα, όπως περιγράφονται 

στον πίνακα. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται 

για μέρος των απαιτήσεων καθώς και προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων χωρίς 

να γίνεται σαφής προσδιορισμός τιμής ανά ομάδα.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει το ΙΕΛΥΑ με το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται εντός 

των χρονικών ορίων (7 μηνών), με τους ίδιους οικονομικούς όρους για το σύνολο των ποσοτήτων αυτών. 

Οι δαπάνες για την προμήθεια των προαναφερθέντων εργαστηριακών εξοπλισμών θα καλυφθούν από τις 

πιστώσεις του παραπάνω Έργου. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα, και η 

προμήθεια υλικών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία Διαγωνιστικής Απευθείας Ανάθεσης 

όπως ορίζεται στο Άρθρο 50 του Ν.4782/2021 (όπως τροποποίησε το άρθρο 117 του 

Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, καλύπτοντας τις 

προδιαγραφές/χαρακτηριστικών των ειδών που περιγράφονται στους πίνακες του Παραρτήματος 

Ι. Ο Διευθυντής του Ι.ΕΛ.Υ.Α., του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση 

(πρακτικό αξιολόγησης προσφορών) της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών και 

σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από την Πρόσκληση, θα αποφασίσει την ανάθεση της 

προμήθειας της Πρόσκλησης.  

ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Zutano σπορόφυτο 50 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Fuerte σπορόφυτο 80 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Hass σπορόφυτο 50 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Lamb Hass σπορόφυτο 50 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Bacon σπορόφυτο 50 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Ettinger κλωνικό 20 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Fuerte κλωνικό 20 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Hass κλωνικό 20 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Lamb Hass κλωνικό 20 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Bacon κλωνικό 20 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Carmen Hass κλωνικό 20 

ΜΑΝΓΚΟ Irwin 40 

ΜΑΝΓΚΟ Tommy Atkins 35 

ΜΑΝΓΚΟ Kent 35 

ΜΑΝΓΚΟ Kensington 35 

ΜΑΝΓΚΟ Osteen 55 

ΜΑΝΓΚΟ Palmer 55 

ΛΙΤΣΙ Kway May Pink 120 

ΛΙΤΣΙ Wai chee 20 

ΛΙΤΣΙ Mclean 20 
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2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 15.929,20€ πλέον ΦΠΑ 

13% (σύνολο με ΦΠΑ 13% 18,000,00 €) και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.  

3. Πριν την απόφαση κατακύρωσης της απευθείας ανάθεσης της Πρόσκλησης, ο/η/οι ανάδοχος/οι θα 

πρέπει να προσκομίσει/ουν: α) φορολογική, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) αντίγραφο ποινικού 

μητρώου, δ) ΓΕΜΗ εταιρείας, ε) νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης και εν 

συνεχεία να συνυπογράψει/ουν σύμβαση (αν το ποσό κατακύρωσης υπερβαίνει τα 10.000,00 ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ), αφού αυτή έχει επιστραφεί από τον έλεγχο του Νομικού τμήματος της Υπηρεσίας 

μας. Σε περίπτωση υπογεγραμμένης σύμβασης θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

4. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται (βαρύνουν τον Ανάδοχο): α) σε παρακράτηση φόρου 4%, β) κράτηση 

ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (Ν.4605/19, ΦΕΚ 

52/Α/2019-υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης), γ) παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ 1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017-υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης). Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ 

Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της 

κράτησης 0,07% και επί της παρακράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 

3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 

5. Εάν ο/η/οι Ανάδοχος/οι δεν προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης, λύεται η σύμβαση με τον 

Ανάδοχο της Αναθέτουσας Αρχής, επιφυλασσόμενης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία 

αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον 

επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 

6. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την 

σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.  

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

2. Στην αποστολή προσφοράς να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους 

(Πίνακας Συμμόρφωσης) και χωριστά η καθαρή αξία, το ΦΠΑ και η συνολική τιμή. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ-ΙΙΙ της παρούσας. 

3. Η προσφορά θα δηλώνεται ότι θα ισχύει για διάστημα τουλάχιστον δυο (2) μηνών από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. 

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι τα προς προμήθεια είδη διαθέτουν εγγύηση 

τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά από την ημερομηνία παράδοσής τους. 

 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνάει τους επτά (7) μήνες,  θα γίνει στα γραφεία του 

Ινστιτούτου στα Χανιά, και άρχεται μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. 

2. Η πληρωμή του/της αναδόχου θα γίνει με την έκδοση σχετικών παραστατικών (μετά από 

συνεννόηση με το λογιστήριο), και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική 

και φορολογική ενημερότητα εφόσον ζητηθούν). Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης η 

τιμολόγηση των ειδών θα αφορά τα είδη και τις ποσότητες που παραδίδονται κάθε φορά. 

3. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή/τους προμηθευτές. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι συντάσσουν προσφορές σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης οι οποίες 

υποβάλλονται ως έγγραφες προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο που εξωτερικά θα πρέπει να 

αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Η κατάθεση 

τους γίνεται είτε ιδιοχείρως (κα Καμπάκη), είτε με ταχυμεταφορά στην Διεύθυνση του ΙΕΛΥΑ αλλά και 

με ηλεκτρονικό τρόπο στη γραμματεία του Ι.ΕΛ.Υ.Α. (sec.cha@elgo.iosv.gr) μέχρι και την  Τρίτη  17 

Μαϊου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν αποδεκτές και 

δεν θα αποσφραγιστούν για αξιολόγηση. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

 

 

Δρ Γεώργιος Ψαρράς 

 Διευθυντής Ερευνών 

 

   ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στοιχεία του υποψηφίου (υποψήφιου Αναδόχου): 

Επωνυμία: …………………………………………………………………………………….… 

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………… 

Αριθμό τηλεφώνου .................................................................... (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

e-mail .................................................................................... (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

Για το Διαγωνισμό: «Προσφορά για την προμήθεια υποτροπικών φυτών για το Έργο: “ Δράσεις για την επιτυχημένη 

εγκατάσταση υποτροπικών ειδών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΥΠΕΡ ΠΕΛ ”». 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 1779/25800/10-5-2022 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς:................ 

Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Ι.ΕΛ.Υ.Α., Λεωφόρος Καραμανλή 

167, Τ.Κ. 73 134, τηλ. επικοινωνίας: 28210-83410» 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 

mailto:sec.cha@elgo.iosv.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η «Προμήθεια υποτροπικών φυτών» που συνίσταται 

από τα είδη που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή 

μερικής προσφοράς είναι αυτή, να αφορά το σύνολο της ομάδας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερες από μια ομάδες ή για το σύνολο της 

Πρόσκλησης θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά φάκελο για 

κάθε ομάδα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 18,000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το ανωτέρω ποσό 

συνιστά το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Προσφορές που υπερβαίνουν την τιμή αυτή 

θα απορρίπτονται. 

Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθούν τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με 

τις ανάγκες του εργαστηρίου. 
 

 

Προμήθεια Εξοπλισμού : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υποτροπικών φυτών στο πλαίσιο 
του Έργου με τίτλο: «Δράσεις για την επιτυχημένη εγκατάσταση υποτροπικών ειδών στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΥΠΕΡ ΠΕΛ». 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Zutano σπορόφυτο 50 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Fuerte σπορόφυτο 80 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Hass σπορόφυτο 50 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Lamb Hass σπορόφυτο 50 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Bacon σπορόφυτο 50 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Ettinger κλωνικό 20 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Fuerte κλωνικό 20 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Hass κλωνικό 20 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Lamb Hass κλωνικό 20 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Bacon κλωνικό 20 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ Carmen Hass κλωνικό 20 

ΜΑΝΓΚΟ Irwin 40 

ΜΑΝΓΚΟ Tommy Atkins 35 

ΜΑΝΓΚΟ Kent 35 

ΜΑΝΓΚΟ Kensington 35 

ΜΑΝΓΚΟ Osteen 55 

ΜΑΝΓΚΟ Palmer 55 

ΛΙΤΣΙ Kway May Pink 120 

ΛΙΤΣΙ Wai chee 20 

ΛΙΤΣΙ Mclean 20 
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ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑ: .... (συμπληρώνεται ο αντίστοιχος αριθμός ομάδας) 

 

Τόπος – Ημερομηνία: 

Δηλώνω ως υποψήφιος ότι: 

1. έχω λάβει γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ρητά και 

ανεπιφύλακτα. 

2. η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον δυο (2) μηνών από την επόμενη μέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής  της. 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα 

 

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υποτροπικών φυτών στο πλαίσιο 
του Έργου με τίτλο: «Δράσεις για την επιτυχημένη εγκατάσταση υποτροπικών ειδών στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΥΠΕΡ ΠΕΛ» 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………… 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Προσφερόμενη 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 

(τεμάχιο) 

Σύνολο αξίας   

(άνευ ΦΠΑ) 

Σύνολο 

αξίας 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

(με ΦΠΑ) 

1       

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ... 

   ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΑΞΙΑ ΦΠΑ  ΜΕ ΦΠΑ 
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ΟΜΑΔΑ: .... (συμπληρώνεται ο αντίστοιχος αριθμός ομάδας) 

Α/Α Περιγραφή Είδους   Απαίτηση 
Απάντηση 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Παραπομπή/ 

τεκμηρίωση 

    ΝΑΙ     

 

 

Τόπος – Ημερομηνία: 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα 

Για τη συμπλήρωση του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, σημειώνεται ότι:  

Στη Στήλη «Περιγραφή είδους», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι/απαιτήσεις όπως 

παρουσιάζονται στους πίνακες του Παραρτήματος Ι..  

Αν στους πίνακες του Παραρτήματος Ι έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» με τη λέξη «ΝΑΙ», τότε στον 

παρών πίνακα για όλα τα είδη στη στήλη «Απαίτηση» θα συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ». 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά  

Αν ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς  

Στη στήλη «Παραπομπή τεκμηρίωση» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς 

το οποίο θα περιλαμβάνει τυχόν ιστιοσελίδες ή αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, οι οποίες οφείλουν 

να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, αριθμός παραπομπής κ.λπ.). Αντίστοιχα 

στο τεχνικό φυλλάδιο θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί 

η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. 

Προδ. Α.18). 
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