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ΕΝΤΥΠΟ 1 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Προς  
<επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής> 
 
Θέμα: <τίτλος Διαγωνισμού> 
 
Αρ. Διαγωνισμού:   

Τελευταία προθεσμία υποβολής  
Προσφορών: 

 

 
1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη 
του Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε το 
Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη συνημμένη Τεχνική 
Προσφορά μας και με την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας. 
 

2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του 
Αντικειμένου της Σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
3. Βεβαιώνω ότι τα προσφερόμενα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί με την άδεια του κατόχου 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε απαγορεύσεις ή 
περιορισμούς που προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.   
4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2.15 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί 
να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 
 
 
 
 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του .......................................................................... 
Όνομα υπογράφοντος .......................................................................... 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 
υπογράφοντος 

.......................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος .......................................................................... 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

Όνομα Προσφέροντος ..........................................................................
. 

Χώρα εγκατάστασης ..........................................................................
. 

Διεύθυνση...........................................................
. 

Ταχ. Κιβ. 
............................................................ 

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) . 
.......................................................................... 

Ταχ. Κιβ. ............................................................  
Τηλέφωνο επικοινωνίας..................................... Τέλεφαξ 

επικοινωνίας........................................ 
Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.  ..........................................................................

. 
(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ) ..........................................................................

. 



 

Σελίδα 4 από 62 

 

 

Ημερομηνία ..........................................................................
. 

 
Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία 

για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 
Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ  2 
 

 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Διαγωνισμός αρ. -------------------------- 

1. Αναφερόμαστε στην προσφορά που έχουμε υποβάλει για __________________ 
________________________________________________________________, η οποία 
ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού και την οποία, σύμφωνα 
με τους όρους του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν. 
 

2. Γνωρίζουμε ότι με βάση τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού σε περίπτωση που:  

(α) αποσύρουμε την προσφορά μας ή μέρος της μετά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή 

(β) έχει διαπιστωθεί ότι έχουμε υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή πλαστό πιστοποιητικό 
ή  

(γ) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς μας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά 
την περίοδο ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουμε για την 
υπογραφή της Σύμβασης: 

(ι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσουμε εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 
Πιστοποιητικό και/ή άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου 
και/ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή 
μας στο διαγωνισμό, ή 

(ιι) έχουμε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουμε τη Σύμβαση, 

είναι δυνατό να μας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις: 
α. αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης, και 

β. στις προβλεπόμενες από τον Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με 
συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας 
σύμβασης. 

3. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε στην Αναθέτουσα Αρχή, 
ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 10% της τιμής της προσφοράς μας ή του μέρους αυτής 
που έχει αποσυρθεί.  
 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του ...................................................................... 

Όνομα υπογράφοντος ...................................................................... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος ...................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος ...................................................................... 

Ημερομηνία ...................................................................... 

 

Στοιχεία Προσφέροντος1  

Όνομα Προσφέροντος ........................................................................... 

 

 

 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για 

την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. 



 

Σελίδα 6 από 62 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 3 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 
Προς: <επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>  
 
Θέμα: <τίτλος Διαγωνισμού>. 
  

Αρ.  Διαγωνισμού:   

  
 
Υπευθύνως δηλώνω ότι: 
α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου για: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης – 
Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος, 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 
στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση   και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της 
Απόφασης – Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη 
Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας προέλευσης μου,   

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική 
αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 
2007 έως 2016, 

(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί 
της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και 
της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.  

Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται επίσης 
όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β.  δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά μου,   

γ. δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 
73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα, 

ε. δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή μου 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 
του Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ. δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας  σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
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αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ζ. δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (περιλαμβανομένης 
της παρούσας διαδικασίας) και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου. 

η. έχω συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον περί Συσκευασιών και 
Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο Ν.32(Ι)/2002 και στον Κανονισμό ΚΔΠ 747/2003, όπως τυχόν 
έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. 

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευκρινίσεις.  
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπογραφή: ……………………………………………………. 
Όνομα υπογράφοντος: ……………………………………………………. 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 
υπογράφοντος: ………………………………………….…………. 
Ιδιότητα υπογράφοντος: ……………………………………………….……. 
 
 
 
 
Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>  
Όνομα:............................................................................................................................ 
Χώρα εγκατάστασης: ..................Διεύθυνση:................................................................. 
......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................  
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................ 
 .....................................................................................................Ταχ. Κιβ. .................. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας ............................. 
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ΕΝΤΥΠΟ 5 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα παραθέτοντας τα στοιχεία των συμβάσεων που είναι συναφείς - σύμφωνα με την προμήθεια προϊόντων που 

αναφέρονται στο  σχετικό εδάφιο της παραγράφου 6.4  του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού - με την προκηρυσσόμενη και τις οποίες έχει υλοποιήσει 

ή υλοποιεί ο φορέας κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών. Ο αριθμός των συμβάσεων αυτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10) 

 

Α/Α 

(μέγιστος 10) 
Τίτλος Έργου  

Όνομα φορέα 

(μέλους της 

Κοινοπραξίας) 

Χώρα Συνολική 

Αξία 

Σύμβασης 

(Ευρώ) 

Αναλογία της 

σύμβασης που 

εκτελέστηκε από 

το Φορέα (%) 

Πελάτης 

(Αναθέτουσα Αρχή) 

Προέλευση 

Χρηματοδότησης 

Ημερομηνίες 

(έναρξης/λήξης) 

Λοιπά μέλη 

κοινοπραξίας 

(εφόσον 

υπάρχουν) 

… … … … … … … … 

Λεπτομερής περιγραφή του έργου Είδος προϊόντων  

… … 
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2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

2.1 Πίνακας Α 

(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα ζητούμενα στοιχεία σχετικά με το 

προσωπικό του Προσφέροντα για το παρόν έτος και για τα δύο προηγούμενα έτη. Σε 

περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία ο πίνακας συμπληρώνεται με τα 

συνολικά στοιχεία για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και όχι για κάθε μέλος χωριστά) . 

 

Προσωπικό που 

απασχολείται στον 

Προσφέροντα με 

μόνιμη σχέση 

εργασίας 

<ΕΤΟΣ> <ΕΤΟΣ> <ΕΤΟΣ> 

Σύνολο Αριθμός προσωπικού 

με καθήκοντα  

συναφή με το 

αντικείμενο της 

σύμβασης  

Σύνολο Αριθμός προσωπικού 

με καθήκοντα  

συναφή με το 

αντικείμενο της 

σύμβασης  

Σύνολο Αριθμός 

προσωπικού με 

καθήκοντα  

συναφή με το 

αντικείμενο της 

σύμβασης  

Συντονιστής       

Μέλος Κοινοπραξίας 1       

Μέλος Κοινοπραξίας 2       

κλπ       

ΣΥΝΟΛΟ       

 

2.2  Πίνακας Β 

(Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία του προσωπικού που απασχολούνται στον 

Προσφέροντα με μόνιμη σχέση εργασίας. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία ο 

πίνακας συμπληρώνεται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας χωριστά) 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση στο 

Φορέα 

Τίτλοι Σπουδών Έτος Πρόσληψης 

     

     

     

     

 



 

Σελίδα 10 από 62 

Γενική Σημείωση: Ο Προσφέρων, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 63 του Ν.73(Ι)/2016 ή του άρθρου 

76(1)(α) του Ν. 140(Ι)/2016, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση που ο Προσφέρων κάνει χρήση της παραπάνω 

δυνατότητας, οι παραπάνω πίνακες θα πρέπει να περιλάβουν και τα στοιχεία του/των τρίτου/ων. 

 

3. ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  
Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας και των προσόντων των στελεχών της Ομάδας 
Έργου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παραγράφου 6.4. του Μέρους Α των Εγγράφων 
Διαγωνισμού, επισυνάψτε στο παρόν Έντυπο αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των προσώπων 
αυτών τα οποία θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Έντυπο 6 των Εγγράφων 
Διαγωνισμού. 
 
 
  



 

Σελίδα 11 από 62 

ΕΝΤΥΠΟ 6 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Προτεινόμενη Θέση στην Ομάδα 

Έργου: 

 

  

1. Επίθετο:  

2. Όνομα:    

3. Ημερομηνία γέννησης:  

4. Υπηκοότητα:  

 

5. Εκπαίδευση: 

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου 

Περίοδος 

Φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που 

αποκτήθηκε 
Από Μέχρι 

    

    

    

    

    

    

 

 

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα) 

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 

    

    

    

 

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών : 

8. Άλλες ικανότητες:  (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.) 

9. Παρούσα θέση στον οργανισμό: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε 
Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.) 
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10.  Κύρια προσόντα:  (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που 
προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του) 

11.  Επαγγελματική εμπειρία: 

 

Επιχείρηση / 

Οργανισμός 

Περίοδος 
Θέση 

Περιγραφή 

Καθηκόντων * Από Μέχρι 

     

     

     

     

     

     

* Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια με τις ζητούμενες υπηρεσίες, ο βαθμός 
εμπλοκής και ευθύνης. 

 

12. Κατάλογος έργων συναφών με το προκηρυσσόμενο 

 

 

13. Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες: 

 

 

Σημείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξει την 

ορθότητα των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, 

να υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης. 

 
 

Τίτλος 

έργου 

Ημερομηνίες 

εκπόνησης 

(έναρξη – 

ολοκλήρωση) 

Αξία έργου 

Αποδέκτης/ 

Φορέας 

Ανάθεσης  

Συνοπτική 

περιγραφή 

έργου 

Αρμοδιότητες - 

καθήκοντα 
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ΕΝΤΥΠΟ 7 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Προς: <επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής>  

 

Θέμα: <τίτλος Διαγωνισμού>. 

  

Αρ. Διαγωνισμού:   

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

Προσφορών: 

 

 

 

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς μου, έχω λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και 

τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης της 

Σύμβασης. 

 

 

Υπογραφή : .......................................................... 

 

Όνομα υπογράφοντος: 

 

.......................................................... 

Αρ. Δελτίου 

Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος: 

 

.......................................................... 

 

Ιδιότητα υπογράφοντος: 

 

.......................................................... 
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ΕΝΤΥΠΟ 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Ζητούμενο προϊόν (1): Εξυπηρετητής για εικονικές μηχανές (Virtualization servers) -  Ποσότητα: 2 (Hardware) 

 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΕΠΕΧΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU    

1.  
Κατασκευαστής και Μοντέλο / Vendor 

and Model 
Intel® Xeon® Processor  

  

2.  
Αρχιτεκτονική / Architecture 64bit   

3.  
Αριθμός επεξεργαστών / Number of 

CPUs 
1 

  

4.  
Μέγιστος αριθμός socket(s) 2   

5.  
Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή / 

Cores per CPU 
16 

  

6.  
Εσωτερική συχνότητα ρολογιού / CPU 

clock rate 
>=2.60GHz 

  

7.  
Λανθάνουσα μνήμη ανά επεξεργαστή / 

Smart Cache memory 
>=22 MB 

  

 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ / POWER SUPPLY    

8.  
Hot plug Redundant Power Supplies >=2   

 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ    

9.  
Type Hardware RAID Controller   
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

10.  

Technology 

Dual Channel Wide Ultra 

320 SCSI or Serial 

Attached SCSI (SAS) 

  

11.  
Supported RAID levels  0, 1 , 5, 10   

12.  

RAID configuration 

Will be specified when the 

order for the server is 

placed 

  

13.  

Technology 
SCSI or Serial Attached 

SCSI (SAS) 

  

14.  
Number of proposed Disks 

Minimum/Maximum 
 2 Hot-swappable 

  

15.  
Size of each Hard Disks >=300GB   

16.  
Technology SSD (Solid-state drive)   

17.  
Bootable media with mirroring support 

for VMware 
ΝΑΙ 

  

 ΜΝΗΜΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ / 

RAM 
 

  

18.  
Τεχνολογία και Ταχύτητα / Technology 

and speed 
DDR4 >= 2666MHz 

  

19.  
Μέγεθος / Size >=64GB   

 ΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ    

20.  
Θύρες USB >=2   

 ΚΕΛΥΦΟΣ (Cabinet)    

21.  
Τύπος / Type Rack Mountable   
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

22.  
Θέσεις στην καμπίνα (U) >=1U   

 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ    

23.  
Απομακρυσμένη πρόσβαση και 

δυνατότητα ανάκτησης της κονσόλας 

του εξυπηρετητή (IPMI) 

ΝΑΙ 

  

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

24.  
Να διαθέτει αποκλειστικής χρήσης 

management interface (out-of-band 

management) 

ΝΑΙ 

  

25.  
Δυνατότητες Out of band διαχείρισης 

• Power management 

• Server reset 

• Component inventory 

• Event logging 

• Δυνατότητα απομακρυσμένης 
εγκατάστασης Λειτουργικού 
Συστήματος και εφαρμογών 

• Αναβάθμιση του Firmware 

ΝΑΙ 

  

26.  
Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση 

μέσω SSH 
ΝΑΙ 

  

 ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ    

27.  
Πόρτες δικτύου 10 Gb Base-T 4   

28.  
Πόρτες δικτύου 10 Gb SFP+ 2   

29.  
SFP+ Short Range Transceivers 2   

30.  
Data transfer rate 1000/10000Mbps   
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

31.  

Protocols 
IEEE 802.3u, 802.3ab, 

802.3ae 

  

32.  
VMware NetQueue or Microsoft Virtual 

Machine Queue (VMQ) 
Must Conform 

  

33.  
Jumbo Frame Must Conform   

34.  
Single-root input/output virtualization 

(SR-IOV) 
Must Conform 

  

35.  
Copper Connections Must Conform   

36.  

Patch cords 
Appropriate type and 

length  

  

 FIBER CONTROLLER    

37.  
Number of ports per controller 10Gb 2-port – SFP+   

38.  
Ethernet Must Conform.    

39.  
Fault tolerance and Load Balancing Must Conform.    

40.  

Fiber Optics 
Appropriate type and 

length  

  

41.  
Hardware acceleration TCP/IP/UDP 

offloads 

Must Conform   

42.  
10 Gb SFP+ SR transceiver (two per 

controller), LC 10-GbE port (IEEE 

802.3ae Type 10Gbase-SR)  

Must Conform   

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / CERTIFICATES    
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

43.  

Safety 

Compatible with Low 

voltage directive 

2014/35/EU 

  

44.  

Electromagnetic Emission 

Compatible with 

Electromagnetic Emission 

Act 2014/30/EU 

  

45.  

Environmental Characteristics 

The proposed server must 

be able to be sell and 

operate in European 

Union countries according 

to European Directive 

2011/65/EU 

  

46.  
Conformance with the Waste of 

Electrical and Electronic Equipment 

regulations of 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) of 

the Cyprus Republic 

The supplier should 

conform the regulations for 

the organization and 

management of a 

Collective System for the 

management of Waste 

Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE). 

  

 ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / OTHER 

CHARACTERISTICS 
 

  

47.  
Product numbers Must be provided   

48.  
Manufacturer's website with Technical 

Characteristics 
Must be provided 
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

49.  

Technical Documentation 

Can be included in 

documentation if deemed 

necessary 

  

50.  

Model 
Currently supported model 

still in production 

  

51.  

Country of Origin 
Must be provided by 

vendor 

  

52.  
Rack Mounted – Specify number of U Must Conform   

53.  
All cables needed to interconnect the 

Servers with the LAN and the Storage 

must be provided 

Must Conform   

54.  
Conformance with the Waste of 

Electrical and Electronic Equipment 

regulations of 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) of 

the Cyprus Republic 

The supplier should 

conform the regulations for 

the organization and 

management of a 

Collective System for the 

management of Waste 

Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE). 

  

55.  
The Server must be delivered 

assembled and tested 

Must Conform   

56.  
Operating System (O.S) must be 

provided 

MS Windows Server 

2019Datacenter Edition  

  

57.  

Documentation 
Original Documentation in 

Greek or English language 
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

58.  

Condition 

Item must be brand new in 

original package 

accompanied by the 

manufacturer's warranty 

  

 

Certified Operating Systems  

The Server(s) must be 

certified with the following 

Operating Systems (the 

relevant certificates must 

be submitted) 

  

59.  
MS Windows Server 2019 Standard 

Edition and Datacenter Edition 
Must Comform 

  

60.  
VMware ESXi 6.7 Must Comform   

61.  
VMware ESXi 7 Must Comform   

62.  

Connection Cables 

All Required Cabling for 

connectivity to implement 

the solution as shown in 

the diagram in section 5 

(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΥΠΟΔOΜΗΣ) of this 

document.  

  

 
1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 1 και 2 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες 

εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να επιτρέπεται 
χωρίς περιορισμούς. 

2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 1 και 2 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση 
CE. 
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2. Ζητούμενο προϊόν (2):  Σύστημα κοινόχρηστης αποθήκευσης δικτύου (Storage System SAN) - Ποσότητα:1 (Hardware)  

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.  
Product number Must be provided   

2.  
Manufacturer’s website with Technical 

Characteristics 
Must be provided 

  

3.  

Technical Documentation 

Can be included in 

documentation if deemed 

necessary 

  

4.  
Rack Mount Chassis with redundant 

power supplies, Fans, and Dual 

Controller 

Must Conform 

  

5.  
Storage Controllers 2   

6.  
Storage Controllers >=8 GB per controller   

7.  
Ability to support various RAID 

configurations (including RAID1, RAID5, 

RAID6, RAID10) for data protection 

Must Conform 

  

8.  
Ability to satisfy raw capacity => 100TB  

with SAS Disks 
Must Conform 

  

9.  
12 x 2.2TB SFF SAS Disks offered ΝΑΙ   

10.  
Support up to 24 x 1.8TB SAS Disks Must Conform   

11.  
Minimum of 8, 16 Gb/sec or better Fiber 

Channel Ports 
Must Conform 

  

12.  
Minimum of 4, 10 Gbe  iSCSI Ports Must Conform   
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Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

13.  
2 x (12 ports 10Gb RJ45 and 4 ports 10G 

SR with ALL SFPs included Ethernet 

Switch with 8 x 5m FO cables) 

Must Conform 

  

14.  
Asynchronous replication support 

application 
Must Conform 

  

15.  
Operating System (O.S) supported Windows and Linux   

16.  
Redundant Power Supply >=2   

17.  

Connection Cables 

All Required Cabling for 

connectivity to implement 

the solution as shown in 

the diagram in section 5 

(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΥΠΟΔOΜΗΣ) of this 

document.  

  

 
1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 1 και 2 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες 

εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να 
επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς. 

 
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 1 και 2 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση 

CE. 
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3. Ζητούμενο προϊόν (3):Hypervisor Software 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.  
VMware vSphere 7 Standard (Perpetual) 

for 1 Processor including 5 Year Support 

2   

2.  
VMware vCenter Server 7 Standard for 

vSphere 7 (Perpetual Per Instance) 

including 5 Year Support 

1   
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4. Ζητούμενο προϊόν (4): Λογισμικό Δημιουργίας Backup Εικονικών Μηχανών 

 

Α/Α Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.  
Veeam Backup & Replication 9.5 

Perpetual licenses (per Socket) 

2   

 

Ο Ανάδοχος  πρέπει να: 

• Παρέχει αρχική ρύθμιση και προσαρμογή του συστήματος σύμφωνα με τον προκαθορισμένο σχεδιασμό, σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας Κύπρου ή από κοινού με άλλο πρόσωπο το οποίο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου θα προτείνει. 
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5. Ζητούμενο προϊόν (5): Διακλαδωτής (Switch) για Access Switch - Ποσότητα: 2 (Hardware) 

 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Ποσότητα 2   

2.  
Κατασκευαστής εξοπλισμού Δηλώστε   

3.  
Μοντέλο Δηλώστε   

4.  

Διαθεσιμότητα 

Ανακοινωμένο, σε 

παραγωγή, διαθέσιμο 

κατά την υποβολή της 

προσφοράς. 

  

5.  

Κατάσταση 

Αυθεντικό, καινούργιο, 

αχρησιμοποίητο και 

συσκευασμένο στην 

αρχική του συσκευασία με 

πλήρη εγγύηση του 

κατασκευαστή. 

  

6.  

Τεκμηρίωση (όπου απαιτείται) 
Αυθεντική στην Ελληνική ή 

την Αγγλική Γλώσσα. 
  

7.  
GE RJ45 ports (10/100/1000) Full Duplex ≥48   

8.  
GE SFP ports  ≥ 4   

9.  

Να διαθέτει RJ-45 Serial Console Port ≥ 1   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

10.  
Οι συσκευές να έχουν την δυνατότητα 

λειτουργίας σε διάταξη υψηλής 

διαθεσιμότητας 

NΑΙ   

11.  

Dedicated Management 10/100 Ports ≥ 1   

12.  
Switch Type Web and CLI Managed   

13.  
Χωρητικότητα εναλλαγής (Switching 

Capacity) 
≥ 56 Gbps   

14.  
Packets Per Second (Throughput) ≥ 83 Mpps   

15.  
MAC Address Storage ≥ 16Κ   

16.  
Network Latency < 1 µs   

17.  
VLANs Supported 4K   

18.  
DRAM ≥ 512 MB   

19.  

 

 Υποστήριξη Spanning Tree 

NAI 

IEEE 802.1d STP, 

IEEE 802.1w RSTP, 

IEEE 802.1s MSTP, 

  

20.  

Private VLAN ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

21.  

Υποστήριξη Link Aggregation 

NAI 

LACP (IEEE 802.3ad Link 

Aggregation Protocol) 

  

22. 2
2
. 
DHCP 

ΝΑΙ 

DHCP Relay 
  

23.  

802.1x Authentication  
ΝΑΙ 

(Port-based, MAC-based) 
  

24.  

Γενικά πρωτόκολλα 

IEEE 802.1p Priority,  

IEEE 802.3x Flow 

Control, TFTP Protocol, 

ICMP, TCP, ARP, Telnet, 

Network Time Protocol 

(SNTP ή NTP), DHCP 

Relay Agent Information 

with Options 

  

25.  

Τροφοδοσία 240V AC / 50Hz   

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Certificates    

26.  

Safety 

Compatible with Low 

voltage directive 

2014/35/EU 
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

27.  

Electromagnetic Emission 

Compatible with 

Electromagnetic Emission 

Act 2014/30/EU 

  

28.  

Environmental Characteristics 

The proposed switch must 

be able to be sell and 

operate in European 

Union countries according 

to European Directive 

2011/65/EU 

  

29.  

Conformance with the Waste of Electrical 

and Electronic Equipment regulations of 

2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) of the Cyprus 

Republic 

The supplier should 

conform the regulations for 

the organization and 

management of a 

Collective System for the 

management of Waste 

Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE). 

  

 
1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 2 και 3 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες 

εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να 
επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς. 

 
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 2 και 3 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση 

CE.  
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6. Ζητούμενο προϊόν (6): Διακλαδωτής (Switch) για Core Switch - Ποσότητα: 2 (Hardware) 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Ποσότητα 2   

2.  

Κατασκευαστής εξοπλισμού Δηλώστε   

3.  

Μοντέλο Δηλώστε   

4.  

Διαθεσιμότητα 

Ανακοινωμένο, σε 

παραγωγή, διαθέσιμο κατά 

την υποβολή της 

προσφοράς. 

  

5.  

Κατάσταση 

Αυθεντικό, καινούργιο, 

αχρησιμοποίητο και 

συσκευασμένο στην αρχική 

του συσκευασία με πλήρη 

εγγύηση του κατασκευαστή. 

  

6.  

Τεκμηρίωση (όπου απαιτείται) 
Αυθεντική στην Ελληνική ή 

την Αγγλική Γλώσσα. 
  

7.  
GE RJ45 ports (10/100/1000) Full 

Duplex 
≥ 24   

8.  

10 GE SFP+ ports ≥ 2   

9.  

Να διαθέτει RJ-45 Serial Console Port ≥ 1   
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

10.  
Οι συσκευές να έχουν την δυνατότητα 

λειτουργίας σε διάταξη υψηλής 

διαθεσιμότητας 

Nαι   

11.  

Dedicated Management 10/100 Ports ≥ 1   

12.  

Switch Type Web and CLI Managed   

13.  
Χωρητικότητα εναλλαγής (Switching 

Capacity  Duplex) 
≥ 88 Gbps   

14.  
Packets Per Second  Duplex 

(Throughput) 
≥ 131 Mpps   

15.  

MAC Address Storage ≥ 16Κ   

16.  

Network Latency < 1μs   

17.  

VLANs Supported 4K   

18.  

DRAM ≥1 GB   

19.  

Υποστήριξη Spanning Tree 

NAI 

IEEE 802.1d STP, 

IEEE 802.1w RSTP, 

IEEE 802.1s MSTP 
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

20.  

Private VLAN ΝΑΙ   

21.  

Υποστήριξη Link Aggregation 

NAI 

LACP (IEEE 802.3ad Link 

Aggregation Protocol) 

  

22.  

DHCP DHCP Relay   

23.  

802.1x Authentication  
ΝΑΙ 

(Port-based, MAC-based) 
  

24.  

Γενικά πρωτόκολλα 

IEEE 802.1p Priority,  

IEEE 802.3x Flow 

Control, TFTP Protocol, 

ICMP, TCP, ARP, Telnet, 

Network Time Protocol 

(SNTP ή NTP), DHCP 

Relay Agent Information 

with Options 

  

25.  

Τροφοδοσία 240V AC / 50Hz   

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Certificates    
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Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

26.  

Safety 

Compatible with Low 

voltage directive 

2014/35/EU 

  

27.  

Electromagnetic Emission 

Compatible with 

Electromagnetic Emission 

Act 2014/30/EU 

  

28.  

Environmental Characteristics 

The proposed switch  must 

be able to be sell and 

operate in European Union 

countries according to 

European Directive 

2011/65/EU 

  

29.  

Conformance with the Waste of 

Electrical and Electronic Equipment 

regulations of 2004 (Κ.Δ.Π 668/2004) of 

the Cyprus Republic 

The supplier should 

conform the regulations for 

the organization and 

management of a Collective 

System for the 

management of Waste 

Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE). 

  

 
1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 2 και 3 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες 

εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να 
επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς. 

 
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 2 και 3 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση 

CE. 
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7. Ζητούμενο προϊόν (7): Διακλαδωτής (Switch) για Data Center Switch - Ποσότητα: 2 (Hardware) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Ποσότητα 2   

2.  
Κατασκευαστής εξοπλισμού Δηλώστε   

3.  
Μοντέλο Δηλώστε   

4.  

Διαθεσιμότητα 

Ανακοινωμένο, σε παραγωγή, 

διαθέσιμο κατά την υποβολή της 

προσφοράς. 

  

5.  

Κατάσταση 

Αυθεντικό, καινούργιο, 

αχρησιμοποίητο και συσκευασμένο 

στην αρχική του συσκευασία με πλήρη 

εγγύηση του κατασκευαστή. 

  

6.  

Τεκμηρίωση (όπου απαιτείται) 
Αυθεντική στην Ελληνική ή την 

Αγγλική Γλώσσα. 
  

7.  
GE/10 GE SFP+ ports ≥ 24   

8.  
Να διαθέτει RJ-45 Serial 

Console Port 
≥ 1   

9.  
Οι συσκευές να έχουν την 

δυνατότητα λειτουργίας σε 

διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας 

ΝΑΙ   

10.  
Dedicated management port 

10/100/1000 Ports 
≥ 1   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

11.  

Χωρητικότητα εναλλαγής 

(Switching Capacity  Duplex) 
≥ 480 Gbps   

12.  
Packets Per Second  Duplex 

(Throughput) 
≥ 714 Mpps   

13.  
MAC Address Storage ≥ 128Κ   

14.  
Network Latency < 800ns   

15.  
VLANs Supported 4K   

16.  
DRAM ≥ 2 GB   

17.  

Υποστήριξη Spanning Tree 

NAI 

IEEE 802.1d STP, 

IEEE 802.1w RSTP, 

IEEE 802.1s MSTP, 

STP Root Guard 

  

18.  

Υποστήριξη Link Aggregation 

NAI 

LACP (IEEE 802.3ad Link 

Aggregation Protocol) 

  

19.  

Layer 2 switching & VLAN 

support 

IEEE 802.1Q, 

Block Intra-VLAN Traffic, 

MAC, IP, Ethertype-based VLANs 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

20.  

Layer 3 routing 

Static IP routing 

RIP (RIPv2) 

OSPF (OSPFv2) 

Virtual Router Redundancy Protocol 

(VRRP) 

  

21.  

Λειτουργίες διαχείρισης 

Command Line Interface (CLI), 

Out-of-band management (serial or 

USB), 

SNMP, 

REST API 

  

 Συνδεσιμότητα και 

επικοινωνίες 
   

22.  

Γενικά πρωτόκολλα 

IEEE 802.1D MAC Bridges, 

IEEE 802.1p Priority, 

IEEE 802.3x Flow 

Control, TFTP Protocol (rev 2), ICMP, 

TCP, ARP, Telnet, Network Time 

Protocol (SNTP ή NTP), DHCP Relay 

Agent Information with Options 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

23.  

 

 
802.1x Authentication 

ΝΑΙ 

(Port-based, MAC-based) 
  

24.  

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου 

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery 

Protocol (LLDP); 

sFlow ή NetFlow, 

SNMPv1/v2c/v3 

  

25.  

Τροφοδοσία 240V AC / 50Hz   

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Certificates    

26.  

Safety 
Compatible with Low voltage directive 

2014/35/EU 
  

27.  

Electromagnetic Emission 
Compatible with Electromagnetic 

Emission Act 2014/30/EU 
  

28.  

Environmental Characteristics 

The proposed switch must be able to 

be sell and operate in European Union 

countries according to European 

Directive 2011/65/EU 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

29.  

Conformance with the Waste of 

Electrical and Electronic 

Equipment regulations of 2004 

(Κ.Δ.Π 668/2004) of the Cyprus 

Republic 

The supplier should conform the 

regulations for the organization and 

management of a Collective System 

for the management of Waste 

Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE). 

  

30.  

Connection Cables 

All Required Cabling for 
connectivity to implement the 
solution as shown in the diagram 
in section 5 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔOΜΗΣ)  
of this document.  

  

 
1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 2 και 3 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες 

εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να 
επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς. 

 
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 2 και 3 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση 

CE. 
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8. Ζητούμενο προϊόν (8): ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (INTERNAL FIREWALL) - Ποσότητα: 2 (Hardware) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Το προσφερόμενο σύστημα θα 
αποτελείται από  τέσσερα (4) 
firewalls επόμενης γενιάς σε 
διάταξη cluster 

4 
  

2.  
Τα Firewall πρέπει να είναι από 
τον ίδιο κατασκευαστή του 
προτεινόμενου διακόπτη 
πρόσβασης (Switch) 

   

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (INTERNAL FIREWALL) 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.  
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο 

Δηλώστε 
  

4.  
O κατασκευαστής πρέπει να 
βρίσκεται ως leader στο Magic 
Quadrant της Gartner στην 
κατηγορία Enterprise Network 
Firewalls (NGFW) τουλάχιστον 
τα τελευταία δύο χρόνια 

Δηλώστε 
  

5.  
Ο κατασκευαστής έχει διακριθεί 

από τον ανεξάρτητο οργανισμό 

NSS Labs τα τελευταία 2 χρόνια 

Δηλώστε   

6.  
Το ζεύγος θα πρέπει να μπορεί 
να λειτουργεί σε Active/Active 
(Load Sharing) ή Active/Standby  
και να παρέχει διαθεσιμότητα 
99,99%. 

Δηλώστε 
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7.  
Ενσωμάτωση μηχανισμού 
εντοπισμού εισβολών (Intrusion 
Prevention/Detection  System – 
IPS/IDS) 

Δηλώστε 
  

8.  
Ενσωμάτωση Application 
Control 

Δηλώστε 
  

9.  
Ενσωμάτωση Anti Bot Δηλώστε 

  

10.  
Ενσωμάτωση Anti-Virus ή 
Antimalware 

Δηλώστε 
  

11.  
Ενσωμάτωση ULR Filtering Δηλώστε 

  

12.  
Mέγιστη ρυθμοαπόδοση  
(maximum FW only throughput,  
1518 byte UDP)  της κάθε μιας 
συσκευής 

≥  20 Gbps 
  

13.  
Υποστήριξη αυτόνομα 
υπηρεσιών content filtering, 
Antivirus ή Antimalware, IPS και 
Application Control, URLF, Anti 
Bot 

Δηλώστε 
  

14.  
VPN throughput IPsec AES256 ≥ 10 Gbps 

  

15.  
Maximum IPS Throughput ≥ 2.5 Gbps 

  

16.  
Maximum NGFW Throughput ≥ 1.5 Gbps 

  

17.  
Maximum Concurrent 
Connections 

≥1.5 Million 
  

18.  
Connections Per Second, 64 
byte response 

≥ 56.000 
  

19.  
Αριθμός δικτυακών θυρών 1Gbit 
χαλκού 

>=4 
  

20.  
Αριθμός δικτυακών θυρών 
10Gbit οπτικό 

>=2 
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21.  
Το σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει εφεδρικό 
ενσωματωμενο τροφοδοτικό 

Δηλώστε 
  

22.  
Αριθμός ενσωματωμένων 
τροφοδοτικών 

≥ 2 
  

23.  
Σε περίπτωση απώλειας 
σύνδεσης της συσκευής 
ασφαλείας με το εργαλείο 
διαχείρισης θα πρέπει η συσκευή 
ασφαλείας να αποθηκεύει τα 
παραγόμενα logs τοπικά σε 
εσωτερικό σκληρό δίσκο 

Δηλώστε 
  

24.  
Το σύστημα θα πρέπει να 
διαθέτει σκληρό δίσκο 
χωρητικότητας ανά δίσκο 

≥ 250GB 
  

25.  
Αριθμός Σκληρών Δίσκων ≥ 1 

  

26.  
Δυνατότητα αυτόματης 
αναβάθμισης του λογισμικού του 
Firewall προκειμένου να  
παραμένει διαρκώς  ενήμερο με 
τα είδη των επιθέσεων που 
προκύπτουν. 

Δηλώστε 
  

27.  
Υποστήριξη ελέγχου κίνησης 
HTTPS και SSL για όλες τις 
απαιτούμενες λειτουργίες 
ασφάλειας 

Δηλώστε 
  

 Υποστήριξη λειτουργίας Stateful 
Packet Inspection 

Δηλώστε 
  

 Υποστήριξη traffic capturing Δηλώστε   

 Υποστήριξη static IPv4/ΙPv6, 
static multicast routing 

Δηλώστε   
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 VoIP Inspection [SIP,  RTP, 
RTSP] 

Δηλώστε   

 Λογισμικό Διαχείρισης    

28.  
Το λογισμικό διαχείρισης θα 
πρέπει να έχει εφαρμογή  σε 
γραφικό περιβάλλον και να 
διαχειρίζεται  κεντρικά όλες τις 
απαιτούμενες λειτουργίες του 
firewall και οποιαδήποτε 
λειτουργία απαιτηθεί στο μέλλον. 
Η πρόσβαση στο λογισμικό 
διαχείρισης θα πρέπει να 
παρέχεται αποκλειστικά και μόνο 
σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
Η πρόσβαση στο διαχειριστικό 
λογισμικό θα πρέπει να είναι 
ασφαλής. 

Δηλώστε   

29.  
Το λογισμικό διαχείρισης θα 
πρέπει να υποστηρίζει 
λογαριασμούς role-based 
administrator. 

Δηλώστε   

30.  
Ο κάθε κανόνας της πολιτικής 
ασφαλείας θα πρέπει να έχει 
μοναδικό αναγνωριστικό 
ανεξάρτητα από την θέση που 
βρίσκεται μέσα στην πολιτική. 
UUID. Το αναγνωριστικό UUID 
θα πρέπει να συνοδεύει τον 
κανόνα καθ' όλην την διάρκεια 
ζωής του. 

Δηλώστε   

31.  
Το εργαλείο διαχείρισης θα 
πρέπει να παρέχει την 
δυνατότητα να αποκλείει μια IP 
διεύθυνση από ένα IPS signature 

Δηλώστε  
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32.  

Connection Cables 

All Required Cabling for connectivity to 
implement the solution as shown in the 
diagram in section 5 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι – 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΥΠΟΔOΜΗΣ)  of this document.  

  

33.  
Τροφοδοσία 240V AC / 50Hz   

34.  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Certificates    

35.  
Safety 

Compatible with Low voltage directive 
2014/35/EU 

  

36.  
Electromagnetic Emission 

Compatible with Electromagnetic 
Emission Act 2014/30/EU 

  

37.  

Environmental Characteristics 

The proposed firewall must be able to 
be sell and operate in European Union 
countries according to European 
Directive 2011/65/EU 

  

38.  
Conformance with the Waste of 
Electrical and Electronic 
Equipment regulations of 2004 
(Κ.Δ.Π 668/2004) of the Cyprus 
Republic 

The supplier should conform the 
regulations for the organization and 
management of a Collective System for 
the management of Waste Electrical 
and Electronic Equipment (WEEE). 

  

 
1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 2 και 3 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες 

εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να 
επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς. 

 
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 2 και 3 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση 

CE. 
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9. Ζητούμενο προϊόν (9): ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (EXTERNAL FIREWALL) - Ποσότητα: 2 (Hardware) 

     

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής 
και το μοντέλο. Τα Firewall 
πρέπει να είναι από τον ίδιο 
κατασκευαστή του 
προτεινόμενου διακόπτη 
πρόσβασης (Switch) 

Δηλώστε 
  

2.  
O κατασκευαστής πρέπει να 
βρίσκεται ως leader στο Magic 
Quadrant της Gartner στην 
κατηγορία Enterprise Network 
Firewalls (NGFW) τουλάχιστον 
τα τελευταία δύο χρόνια 

Δηλώστε 
  

3.  
Ο κατασκευαστής έχει διακριθεί 

από τον ανεξάρτητο οργανισμό 

NSS Labs τα τελευταία 2 χρόνια 

Δηλώστε   

4.  
Το ζεύγος θα πρέπει να μπορεί 
να λειτουργεί σε Active/Active 
(Load Sharing) ή Active/Standby  
και να παρέχει διαθεσιμότητα 
99,99%. 

Δηλώστε 
  

5.  
Ενσωμάτωση μηχανισμού 
εντοπισμού εισβολών (Intrusion 
Prevention/Detection  System – 
IPS/IDS) 

Δηλώστε 
  

6.  
Ενσωμάτωση Application 
Control 

Δηλώστε 
  

7.  
Ενσωμάτωση Anti Bot Δηλώστε 
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8.  
Ενσωμάτωση Anti-Virus ή 
Antimalware 

Δηλώστε 
  

9.  
Ενσωμάτωση ULR Filtering Δηλώστε 

  

10.  
Mέγιστη ρυθμοαπόδοση  
(maximum FW only throughput,  
1518 byte UDP)  της κάθε μιας 
συσκευής 

≥  10 Gbps 
  

11.  
Υποστήριξη αυτόνομα 
υπηρεσιών content filtering, 
Antivirus ή Antimalware, IPS και 
Application Control, URLF, Anti 
Bot 

Δηλώστε 
  

12.  
VPN throughput AES-128 ≥ 6 Gbps 

  

13.  
Maximum IPS Throughput ≥ 1.2 Gbps 

  

14.  
Maximum NGFW Throughput ≥ 1 Gbps 

  

15.  
Maximum Concurrent 
Connections 

≥ 600,000 
  

16.  
Connections Per Second, 64 
byte response 

≥ 25,000 
  

17.  
Αριθμός δικτυακών θυρών 1Gbit 
χαλκού 

>=2 
  

18.  
Αριθμός δικτυακών θυρών DMZ >=1 

  

19.  
Αριθμός δικτυακών θυρών 1Gbit >=5   

20.  
Δυνατότητα αυτόματης 
αναβάθμισης του λογισμικού του 
Firewall προκειμένου να  
παραμένει διαρκώς  ενήμερο με 
τα είδη των επιθέσεων που 
προκύπτουν. 

Δηλώστε 
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21.  
Υποστήριξη ελέγχου κίνησης 
HTTPS και SSL για όλες τις 
απαιτούμενες λειτουργίες 
ασφάλειας (Application 
Inspection, Anti-Bot, Anti-Virus  ή 
AntiMalware, URL Filtering) 

Δηλώστε 
  

22.  
Οι υπηρεσίες, Application 
Control, Anti Bot και Anti-Virus ή 
AntiMalware  και URL Filtering 
θα πρέπει να λαμβάνουν 
ανανεώσεις σε πραγματικό 
χρόνο 

Δηλώστε 
  

23.  
Υποστήριξη λειτουργίας Stateful 
Packet Inspection 

Δηλώστε 
  

24.  
Υποστήριξη traffic capturing Δηλώστε   

25.  
Υποστήριξη static IPv4/ΙPv6, 
static multicast routing 

Δηλώστε   

26.  
VoIP Inspection [SIP,  RTP, 
RTSP] 

Δηλώστε   

 Λογισμικό Διαχείρισης    

27.  
Το λογισμικό διαχείρισης θα 
πρέπει να έχει εφαρμογή  σε 
γραφικό περιβάλλον και να 
διαχειρίζεται  κεντρικά όλες τις 
απαιτούμενες λειτουργίες του 
firewall (IPS, Application 
Inspection, Anti-Bot, Anti-Virus ή 
Antimalware, URL Filtering) και 
οποιαδήποτε λειτουργία 
απαιτηθεί στο μέλλον. Η 
πρόσβαση στο λογισμικό 
διαχείρισης θα πρέπει να 
παρέχεται αποκλειστικά και μόνο 

Δηλώστε   
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σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
Η πρόσβαση στο διαχειριστικό 
λογισμικό θα πρέπει να είναι 
ασφαλής. 

28.  
Το λογισμικό διαχείρισης θα 
πρέπει να υποστηρίζει 
λογαριασμούς role-based 
administrator. 

Δηλώστε   

29.  
Ο κάθε κανόνας της πολιτικής 
ασφαλείας θα πρέπει να έχει 
μοναδικό αναγνωριστικό 
ανεξάρτητα από την θέση που 
βρίσκεται μέσα στην πολιτική. 
UUID. Το αναγνωριστικό UUID 
θα πρέπει να συνοδεύει τον 
κανόνα καθ' όλην την διάρκεια 
ζωής του. 

Δηλώστε   

30.  
Το εργαλείο διαχείρισης θα 
πρέπει να παρέχει την 
δυνατότητα να αποκλείει μια IP 
διεύθυνση από ένα IPS signature 

Δηλώστε  
 

 

31.  

Connection Cables 
All Required Cabling for connectivity to 
implement the solution as shown in the 
diagram in section 5 of this document.  

  

32.  
Τροφοδοσία 240V AC / 50Hz   

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Certificates    

33.  
Safety 

Compatible with Low voltage directive 
2014/35/EU 

  

34.  
Electromagnetic Emission 

Compatible with Electromagnetic 
Emission Act 2014/30/EU 

  

35.  
Environmental Characteristics 

The proposed firewall must be able to 
be sell and operate in European Union 
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countries according to European 
Directive 2011/65/EU 

36.  
Conformance with the Waste of 
Electrical and Electronic 
Equipment regulations of 2004 
(Κ.Δ.Π 668/2004) of the Cyprus 
Republic 

The supplier should conform the 
regulations for the organization and 
management of a Collective System for 
the management of Waste Electrical 
and Electronic Equipment (WEEE). 

  

 
1. Τα υπό προμήθεια προϊόντα που αναφέρονται στο 1 θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός 

Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να επιτρέπεται 
χωρίς περιορισμούς. 

 
2. Όλα τα κομμάτια/εξοπλισμός που αναφέρονται στο 1 πρέπει να φέρουν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η σήμανση CE. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

2. Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» αναφέρεται η λέξη «ΝΑΙ» ή «Δηλώστε», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση ή ελάχιστη απαίτηση που απαιτεί 
συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι Προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που, είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει, είτε έχει τη 
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου 
χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 

5. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά 
Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα 
δηλούμενα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ..), ενώ αντίστοιχα 
στο τεχνικό φυλλάδιο ή την αναφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία 
καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό. 
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ΕΝΤΥΠΟ 9 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

Ονομασία προϊόντος ή Ομάδας Προϊόντων: 

Α/Α Ζητούμενη Πληροφορία Απάντηση 

1.  Πλήρες Όνομα Κατασκευαστή  

2.  Χώρα – ταχυδρομική διεύθυνση έδρας  

3.  Χώρα – ταχυδρομική διεύθυνση 

εργοστασίου κατασκευής 

 

4.  Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (αν υπάρχει)  

5.  Αγορές κρατών-μελών της Ε.Ε. στις 

οποίες κυκλοφορεί/ούν το προϊόν/τα 

 

6.  Σύστημα Ποιότητας  

- Πρότυπο που ακολουθείται  

- Δραστηριότητες που καλύπτονται  

- Οργανισμός που εξέδωσε το 
πιστοποιητικό  

7.  Δήλωση ή Εξουσιοδότηση  

- Όνομα υπογράφοντος  

- Θέση στην κατασκευάστρια Εταιρεία  

- Στοιχεία επικοινωνίας 

    (τηλέφωνο – fax – e-mail) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Σε περίπτωση που οι κατασκευαστές είναι διαφορετικοί για προσφερόμενα προϊόντα ή 

ομάδες προϊόντων, να συμπληρωθεί ξεχωριστός πίνακας για κάθε ένα από αυτούς. 

2. Όλα τα ζητούμενα στοιχεία συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον Προσφέροντα. 

3. Ειδικά το σημείο (5) συμπληρώνεται υποχρεωτικά, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του 

εδαφίου 8.3.2(2)(γ) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. 
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ΕΝΤΥΠΟ 10 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Ονοματεπώνυμο 

στελέχους 

Θέση στην 

Ομάδα 

Έργου 

Έτη 

εμπειρίας 

Εμπειρία στο 

αντικείμενο 

Αρμοδιότητες-

Καθήκοντα 

Ανθρωπομήνες / 

Ανθρωποημέρες  

Απασχόλησης 
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ΕΝΤΥΠΟ 11 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Προς  

 

<επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής> 

 

Θέμα: <τίτλος Διαγωνισμού> 

 

 Αρ. Διαγωνισμού:  ------------------------------------- 

Τελευταία προθεσμία υποβολής  

προσφορών: 

---------------------------------------- 

 

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε 

αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι 

υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε 

το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα τα Έγγραφα Διαγωνισμού και την Τεχνική 

Προσφορά μας, για το συνολικό ποσό των € .................................. (ολογράφως  

....................................................................................... Ευρώ και  

............................................ σέντ), συν Φ.Π.Α.,  

 

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής 

Προσφοράς που επισυνάπτεται.  

 

3. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε Εγγυητική 

Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης (εάν απαιτείται), για ποσό και στη μορφή που 

καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, και να αρχίσουμε την εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης με την υπογραφή της συμφωνίας και να το 

συμπληρώσουμε μέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται στα Έγγραφα 

Διαγωνισμού και στην Προσφορά μας. 

 

4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που 

ορίζεται στο εδάφιο 2.15 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας 

δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της 

περιόδου αυτής. 

 

5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί 

με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

   
Ε

ΙΔ
Ο

Σ
 

Α/Α Προϊόν /Υπηρεσία 
Μονάδα   

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Χωρίς 

Φ.Π.Α 

Συνολική 

Τιμή 

Χωρίς 

Φ.Π.Α 

Π
Ρ

Ο
ΪΟ

Ν
Τ

Α
 

1 

Εξυπηρετητής για 

εικονικές μηχανές 

(Virtualization servers) 

Μονάδα 2 

 

 

2 

Σύστημα κοινόχρηστης 

αποθήκευσης δικτύου 

(Storage System SAN) 

Μονάδα 1 

 

 

3 

VMware vSphere 7 

Standard (Perpetual) 

for 1 Processor 

including 5 Year 

Support 

Per 

Socket 
2 

 

 

4 

VMware vCenter 

Server 7 Standard for 

vSphere 7 (Perpetual 

Per Instance) including 

5 Year Support 

Μονάδα 1 

 

 

5 

Veeam Backup & 

Replication 9.5 

Perpetual licenses (per 

Socket) 

Per 

Socket 
2 

 

 

6 
Διακλαδωτής (Switch) 

για Access Switch 
Μονάδα 2 

 
 

7 
Διακλαδωτής (Switch) 

για Core Switch 
Μονάδα 2 

 
 

8 
Διακλαδωτής (Switch) 

για Data Center Switch 
Μονάδα 2 

 
 

9 

Εσωτερικό Τοίχος 

Προστασίας (Internal 

Firewall) 

Μονάδα 2 

 

 

10 

Εξωτερικό Τοίχος 

Προστασίας (External 

Firewall) 

Μονάδα 2 
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Υ
Π

Η
Ρ

Ε
Σ

ΙΕ
Σ

 
1 

Προαιρετικές 

υπηρεσίες συντήρησης 

μετά τους 60 μήνες της 

περιόδου εγγύησης 

καλής λειτουργίας. 

Έτος 2 

 

 

2 

Προαιρετικές 

υπηρεσίες 

Λειτουργικής 

Υποστήριξης για 

ογδόντα τέσσερις (84) 

μήνες (εκατόν είκοσι 

(120) ώρες ανά έτος)   

Ώρα 840 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) * 

 

   

Τιμή ανά ώρα (εκτός ωρών 

εργασίας) 

  

 

* Η αξιολόγηση θα γίνει στη βάση της συνολικής αξίας προσφοράς 

(περιλαμβανομένων των προαιρετικών υπηρεσιών). 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του ...................................................................... 

Όνομα υπογράφοντος ...................................................................... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

υπογράφοντος 

...................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος ...................................................................... 

Ημερομηνία ...................................................................... 

 

 

Στοιχεία Προσφέροντος1 

 

Όνομα Προσφέροντος ........................................................................... 

 

Μάρτυρας (΄Ονομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................................ 
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Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να 

αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία  και τα στοιχεία κάθε μέλους της 

κοινοπραξίας. 

Σημείωση 2:   Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον 

Εκπρόσωπό του. 
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ΕΝΤΥΠΟ 13 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο 

να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής  του εδαφίου 6.2(1)(α) του 

Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη 

χώρα εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής του εδαφίου 6.2(1)(γ) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το 

οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του εδαφίου 

6.2(1)(β)  του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

Αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών 

πιστοποιητικών είναι: 

• Τμήμα Φορολογίας [(Έντυπο Τ.Φ. 2004) 2018] 

• Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και 

για αυτοτελώς εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023) 

4. Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο 3).  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, η Δήλωση 

Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί και για τους άλλους 

φορείς. 

5. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα πιο πάνω υποβάλλονται για κάθε ένα συμμετέχοντα 

στην κοινοπραξία σύμφωνα με το εδάφιο 6.2(2) του Μέρους Α των Εγγράφων 

Διαγωνισμού. 

6. Έγκυρο Πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνεται  η συμμετοχή του προσφέροντα σε 

Συλλογικό ή Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας και βεβαίωση 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς το Σύστημα.  

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά 

μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 

εγκατάστασής του. 

Σημείωση: 

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1-3 πιο πάνω, γίνονται αποδεκτά 

εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα πιο κάτω: 

• Είναι πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα 

• Έχουν εκδοθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
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ΕΝΤΥΠΟ 14 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ημερομηνία λήξης ................................... 

 

Προς 

____________________________________________________ 

(από εδώ και στο εξής καλούμενου «η Αναθέτουσα Αρχή») 

 

 

Αξιότιμε Κύριε, 

 

 

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός------------------- 

Συμβόλαιο Αρ.------------------------ 

 

 

 Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους --------------

--------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής 

καλούμενων «ο Ανάδοχος») για την κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της ----------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλούμενου «το Συμβόλαιο»)  με 

Ποσό  Συμβολαίου € ----------------------------------, (ολογράφως --------------------------------

------------------------------------------------------- Ευρώ και -----------------------------------------

σεντ) και επειδή οι Όροι του Συμβολαίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την πιστή 

εκτέλεση του Συμβολαίου αυτού για ποσό ίσο με ποσοστό ------------------ 

εφαρμοζόμενου επί του Ποσού Συμβολαίου, εμείς, το πιο κάτω υπογράφον 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, παραιτούμενοι από κάθε 

δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συμβόλαιο ή οποιαδήποτε 

τροποποίηση αυτού, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν,  να 

σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών) 

στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς μέχρι 

ποσού € ----------------------------------- (ολογράφως) -----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και -

---------------------------------------------- (σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο 

Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει 

παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συμβολαίου. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών 
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απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα 

πληρώνονται. 

 

2. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η 

οποία δυνατό να γίνει στο Συμβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτό, 

δεν θα μας απαλλάξει από την ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή και δια του παρόντος παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα μας να 

συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, 

τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό. 

 

3. Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας 

λήξης που αναγράφεται ανωτέρω  και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία 

αυτή είναι τραπεζική αργία,  μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως 

προηγούμενης ημέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει 

οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης, και 

νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή απαίτησή 

σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι. 

 

4. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία 

των Κυπριακών Δικαστηρίων. 

 

 

                                                                                                    Διατελούμε, 

 

 

 

                                                                                       [Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 

                                                                                        (υπογραφή και σφραγίδα) 

{ Επικολλήστε εδώ 

Χαρτόσημα 

}   

    Ημερομηνία: …………………………………. 
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ΕΝΤΥΠΟ 15 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ημερομηνία λήξης ................................... 

 

Προς  

<επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής> 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ................ 

 

1. Κατά παράκληση των αιτητών............................................................................ 

.......................................................................................................................................

κρατούμε στη διάθεση σας το πιο κάτω ποσό ως εγγύηση για την από μέρους σας 

προκαταβολή ποσού € .............................................................................................. 

............................................. (ολογράφως..................................................................... 

Ευρώ και .....................................................σεντ ) προς τους αιτητές σύμφωνα με τους 

Όρους της μεταξύ σας Συμφωνίας ημερομηνίας ................................. για την <τίτλος 

σύμβασης>, το οποίο αναλαμβάνουμε να σας πληρώσουμε χωρίς αναφορά στους 

αιτητές και ανεξάρτητα από οποιανδήποτε ένσταση από μέρους τους, αμέσως μετά τη 

λήψη της γραπτής απαιτήσεως σας στην οποία πρέπει να αναφέρεται ότι οι αιτητές 

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της πιο πάνω Συμφωνίας και ότι 

ζητάτε πληρωμή σύμφωνα με την εγγύηση αυτή. 

2. Αποτελεί ουσιώδη όρο της παρούσης εγγυητικής ότι η υποχρέωση του 

Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος θα μειώνεται κατά ... τοις εκατό (%) του ποσού 

πληρωμής για εκτελεσθείσα εργασία (αντίγραφο του σχετικού διατακτικού πληρωμής 

το οποίο θα εκδίδεται από την  ...........................................................<επωνυμία 

Αναθέτουσας Αρχής> θα αποστέλλεται σε μας) η δε εγγύηση μας θα συνεχίσει να 

ισχύει με το μειωμένο από καιρού εις καιρό ποσό μέχρι τελείας εξόφλησης της κατά 

την ................ , μετά την οποία ημερομηνία οποιαδήποτε υποχρέωση μας δυνάμει της 

εγγυήσεως αυτής τερματίζεται η δε εγγύηση μας θα θεωρείται άκυρη και χωρίς 

οποιαδήποτε αξία. 

3. Η εγγύηση μας αυτή θα τεθεί σε ισχύ μετά τη λήψη από το Χρηματοπιστωτικό 

Ίδρυμα για λογαριασμό του/των αιτητή/τών του πιο πάνω ποσού της προκαταβολής. 

4. Εννοείται πάντοτε ότι η συνολική υποχρέωση του Χρηματοπιστωτικού 

Ιδρύματος σύμφωνα με την εγγύηση αυτή περιορίζεται στο πιο πάνω ποσό. 

5. Η εγγύηση μας αυτή ισχύει μέχρι της πιο πάνω ημερομηνίας λήξεως. 

6. Οποιαδήποτε απαίτηση σύμφωνα με την εγγύηση αυτή πρέπει να υποβληθεί 

σε μας γραπτώς και έγκαιρα ώστε να βρίσκεται στα χέρια του Χρηματοπιστωτικού 

Ιδρύματος μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Μετά την ημερομηνία αυτή οποιαδήποτε 
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υποχρέωση μας τερματίζεται και η εγγύηση μας θα θεωρείται άκυρη και χωρίς ισχύ 

είτε η παρούσα μας επιστραφεί για ακύρωση είτε όχι.    

 

7. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία 

των Κυπριακών Δικαστηρίων. 

 

 

Διατελούμε, 

 

 

 

         [Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 

 

 

[ Επικολλείστε εδώ ] 

[ Χαρτόσημα ]                     Ημερομηνία: 

.............................................. 
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ΕΝΤΥΠΟ 16 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

Προς  

<επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής> 

(από εδώ και στο εξής καλούμενης  "η Αναθέτουσα Αρχή") 

 

Αξιότιμε Κύριε, 

 

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός ................ 

 

1. Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους 

....................................................., (από εδώ και στο εξής καλούμενων "ο Ανάδοχος") 

για την προμήθεια <τίτλος σύμβασης> (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού 

καλουμένου "η Συμφωνία" με Ποσό Συμφωνίας ..........................................ευρώ  

(ολογράφως............................................................... ευρώ και 

.....................................................σεντ), και επειδή οι όροι της Συμφωνίας προνοούν 

για την παροχή εγγύησης για την καλή λειτουργία της προμήθειας αυτής για ποσό ίσο 

με .............................. ευρώ (ολογράφως....................................... ευρώ και 

.....................................................σεντ), εμείς, το πιο κάτω υπογράφον 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, παραιτούμενοι από κάθε ένσταση και επιφύλαξη για την 

πιο πάνω Συμφωνία ή οποιαδήποτε τροποποίησή της, με το παρόν έγγραφο, 

αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Αναδόχου και 

χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και 

το αργότερο εντός 3 εργασίμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτηση σας, 

οποιοδήποτε ποσό θα απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού ...................................  ευρώ 

(ολογράφως......................................ευρώ και .....................................................σεντ), 

έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να 

εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της 

Συμφωνίας. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης 

θα μειώνεται ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται. 

 

2. Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία 

δυνατό να γίνει στη Συμφωνία, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτή, δεν 

θα μας απαλλάξει από την ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή και δια του παρόντος απόλυτα παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα μας 

να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, 

τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό. 
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3. Η εγγύηση αυτή θα πρέπει να ισχύει μέχρι την .................................. 

συμπεριλαμβανομένης και μέχρι αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να έχουμε λάβει 

οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας λήξης της 

παρούσας Εγγύησης, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί 

σε εμάς είτε όχι, νοουμένου ότι δεν έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή 

απαίτησή σας. 

 

4. Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία 

των Κυπριακών Δικαστηρίων. 

 

               Διατελούμε, 

 

 

 [Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα] 

 

 

 

 

{ Επικολλείστε 

εδώ 

Χαρτόσημα 

}   

    Ημερομηνία: …………………………………. 

 



 

Σελίδα 62 από 62 

ΕΝΤΥΠΟ 17 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 
 

Προς  

 

(από εδώ και στο εξής καλούμενης «η Αναθέτουσα Αρχή») 

 

Θέμα :   

 

Αρ. Διαγωνισμού:   ….. / 201…..  

Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: …………….…..  

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, εμείς οι <Όνομα Φορέα> σας εγγυούμαστε ότι σε 

περίπτωση ανάδειξης του <Όνομα Οικονομικού Φορέα>  ως Αναδόχου θα θέσουμε 

στη διάθεση του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους που αφορούν <περιγραφή 

συνεισφοράς στο Έργο>.  ⃰ 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Υπογραφή Φορέα ....………………………………………................................................ 

Όνομα υπογράφοντος…………………........….……………………………………………. 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος ...................……………………… 

Ιδιότητα υπογράφοντος…………………......................……………………...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⃰  Θα πρέπει να καθορισθούν και αναλυθούν οι πόροι που θα διατεθούν προς τον 
Ανάδοχο για τη συγκεκριμένη σύμβαση. 


