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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ &
ΤΠΟΔΟΜΨΝ- ΣΜΗΜΑ Α’
Σαχ. δ/νςη :
Πειραιώσ & Κολωνοϑ 2
Σ.Κ. :
10437
Πληροφορύεσ :
Ε.τουραϏτη
Σηλϋφωνο :
2105239876
Fax :
2105236769
Email :
e.stouraiti@gsis.gr

Αθόνα, 27-2-2018
Αρ.Πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0002598ΕΞ2018
Α/Α ΕΗΔΗ : 54238
ΑΔΑ(περύληψησ): ΩΙΛΖΗ-70Σ
ΑΔΑΜ :

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΟΤ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δ.Ο.Τ. & ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΗ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΣΑ CPV

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗΝ
ΕΠΙΗΜΗ ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ:

ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ϑμβαςη Τπηρεςύασ
υντόρηςη
μηχανογραφικοϑ
εξοπλιςμοϑ
(ςταθμού
εργαςύασ,
εκτυπωτϋσ,
διπλού
τροφοδϐτεσ χαρτιοϑ, Ethernet εκτυπωτϋσ)
50312000-5 «Τπηρεςύεσ ςυντόρηςησ και
επιςκευόσ
εξοπλιςμοϑ
ηλεκτρονικών
υπολογιςτών»
Πλϋον ςυμφϋρουςα οικονομικό προςφορϊ
βϊςει τιμόσ
4/4/2018, ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 15:00μ.μ.
www.promitheus.gov.gr
27/2/2018
225.300,80€ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α
24%), (181.694,18€ καθαρό αξύα πλϋον ΥΠΑ
24% 43.606,60 € για το ςϑνολο του ϋργου) για
δύο ϋτη
(ΟΜΑΔΑ Α «ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ» 106.799,10€
χωρύσ ΥΠΑ, ΟΜΑΔΑ Β «ΕΚΣΤΠΩΣΕ»
74.895,08€ χωρύσ ΥΠΑ για δϑο (2) ϋτη)
Δύο (2) ϋτη απϐ 13-12-2018 (ό ςε περύπτωςη
μη ολοκλόρωςησ του διαγωνιςμοϑ απϐ την
υπογραφό τησ ϑμβαςησ) με δυνατϐτητα
παρϊταςησ ϋνα (1) επιπλϋον ϋτοσ
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ΑΠΟΥΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ
Έχοντασ υπϐψη:
1. Σον Εκτελεςτικϐ Κανονιςμϐ (ΕΕ) 2016/7 τησ Επιτροπόσ τησ 5 ησ Ιανουαρύου 2016 για την καθιϋρωςη του
τυποποιημϋνου εντϑπου για το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Έγγραφο Προμόθειασ.
2. Σον Εκτελεςτικϐ Κανονιςμϐ (ΕΕ) 2017/2365 τησ Επιτροπόσ τησ 18ησ Δεκεμβρύου 2017 για την τροποπούηςη
τησ Οδηγύασ 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου ϐςον αφορϊ τα κατώτατα ϐρια
εφαρμογόσ για τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων.
3. Σην Οδηγύα 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και υμβουλύου τησ 26όσ Υεβρουαρύου 2014, ςχετικϊ
με τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων και κατϊργηςη τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ (L94) ϐπωσ
διορθώθηκε με την Οδηγύα (L135/24.5.2016).
4. Σον Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α) «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό τησ
Οδηγύασ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
5. Σον Ν. 4270/2014 (ΥΕΚ 143/Α) «Αρχϋσ Δημοςιονομικόσ Διαχεύριςησ και εποπτεύασ – Δημϐςιο Λογιςτικϐ και
ϊλλεσ διατϊξεισ», ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΥΕΚ 129/Α) «Μϋτρα για την
εφαρμογό τησ ςυμφωνύασ δημοςιονομικών ςτϐχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων».
6. Σην παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΥΕΚ 107/Α) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ
16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ»
7. Σο Ν. 4250/2014 (ΥΕΚ 74/Α) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και
Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (ΥΕΚ 161/Α) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ»
και ειδικϐτερα τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 1 και 3.
8. Σον Ν. 3528/2007 (ΥΕΚ 26/Α) «Κϑρωςη του Κώδικα Κατϊςταςησ Δημοςύων Πολιτικών Διοικητικών
Τπαλλόλων και Τπαλλόλων Ν.Π.Δ.Δ.», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
9. Σισ διατϊξεισ τησ παρ.3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011 «ϑςταςη ενιαύασ ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων
υμβϊςεων και Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων-Αντικατϊςταςη του ϋκτου
κεφαλαύου του Ν.3588/07 (πτωχευτικϐσ κώδικασ)-Προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ και ϊλλεσ
διατϊξεισ», (ΥΕΚ 204/Α), η οπούα αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 2β του ϊρθρου 238 του Ν. 4072/2012
«Βελτύωςη επιχειρηματικοϑ περιβϊλλοντοσ-Νϋα εταιρικό Μορφό-όματα-Μεςύτεσ ακινότων-Ρυθμύςεισ
θεμϊτων ναυτιλύασ, λιμϋνων και αλιεύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 86/ Α).
10. Σον Ν. 4172/2013 (ΥΕΚ 167/Α) ϊρθρο 64 για την παρακρϊτηςη φϐρου ειςοδόματοσ.
11. Σο ϊρθρο 52 του Ν. 4389/2016: «Επεύγουςεσ διατϊξεισ για την εφαρμογό τησ ςυμφωνύασ δημοςιονομικών
ςτϐχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων και ϊλλεσ διατϊξεισ» περύ αλλαγόσ των ςυντελεςτών του Υ.Π.Α.
απϐ 23% ςε 24%.
12. Σον Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ µε την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρϐγραμμα
Διαϑγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϊρθρο 2, παρ. 4, περ.16.
13. Σον Ν. 4478/2017 (ΥΕΚ 91/Α) ϊρθρο 87 Σροποπούηςη του ν. 4412/2016 (Α 147).
14. Σο Ν. 4488/2017 (ΥΕΚ 137/Α) «υνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ Δημοςύου και λοιπϋσ αςφαλιςτικϋσ διατϊξεισ,
ενύςχυςη τησ προςταςύασ των εργαζομϋνων, δικαιώματα ατϐμων με αναπηρύεσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϊρθρο 39
: «Αποκλειςμϐσ απϐ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ και χρηματοδοτόςεισ λϐγω παραβϊςεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ».
15. Σο Ν. 4441/2016 (ΥΕΚ 227/Α) «Απλοπούηςη διαδικαςιών ςϑςταςησ επιχειρόςεων, ϊρςη κανονιςτικών
εμποδύων ςτον ανταγωνιςμϐ και λοιπϋσ διατϊξεισ», ϊρθρο 21 (τροποποιεύ το Ν.4013/2011) και ϊρθρο 22
(τροποποιεύ το Ν. 4412/16)
16. Σον Ν.4024/2011 (ΥΕΚ 226/Α) «υνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ, ενιαύο μιςθολϐγιο − βαθμολϐγιο, εργαςιακό
εφεδρεύα και ϊλλεσ διατϊξεισ εφαρμογόσ του μεςοπρϐθεςμου πλαιςύου δημοςιονομικόσ ςτρατηγικόσ
2012−2015», ϊρθρο 26.
17. Σον Ν. 2472/97 (ΥΕΚ 50/Α) περύ προςταςύασ του ατϐμου απϐ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ
χαρακτόρα, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει.
18. Σην αρ. 2/30508/0004 (ΥΕΚ 785/Α) απϐφαςη περύ μεταβύβαςησ αρμοδιοτότων και εξουςιοδϐτηςησ
υπογραφόσ «Με εντολό Τπουργοϑ» ςτουσ Γενικοϑσ Γραμματεύσ και ςτον Ειδικϐ Γραμματϋα του Τπ.
Οικονομικών, πλην τησ Γ.Γ.Δ.Ε., ςτουσ Προώςταμϋνουσ των υπαγϐμενων ςε αυτοϑσ οργανικών μονϊδων καθώσ
και ςτουσ Προώςταμϋνουσ των οργανικών μονϊδων που υπϊγονται απευθεύασ ςτον Τπουργϐ Οικονομικών,
ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ με την 2/78612/0004/29.9.2016 απϐφαςη του Τπ. Οικονομικών.
19. Σο Π.Δ. 142/2017 (ΥΕΚ 181/Α) «Οργανιςμϐσ του Τπ. Οικονομικών.
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20. Σο Π.Δ 39 (ΥΕΚ 64/Α) «Κανονιςμϐσ εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ
Προδικαςτικών Προςφυγών».
21. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΥΕΚ 145/Α) «Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ διατϊκτεσ»
22. Σην υπ’ αριθμ. 56902/215/019.05.2017 (ΥΕΚ 1924/Β/02.06.2017) απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και
Ανϊπτυξησ «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών
Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.).
23. Σην υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 (ΥΕΚ 1781/Β/23.5.2017) απϐφαςη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου και
Προςταςύασ Καταναλωτό του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Ρϑθμιςη ειδικϐτερων θεμϊτων
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του
Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ».
24. Σην ΚΤΑ 1191/ 14.03.2017 (ΥΕΚ 969/Β/22.03.2017) των Τπουργών Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων
Δικαιωμϊτων και Οικονομικών «Καθοριςμϐσ του χρϐνου, τρϐπου υπολογιςμοϑ τησ διαδικαςύασ
παρακρϊτηςησ και απϐδοςησ τησ κρϊτηςησ 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 350 του ν. 4412/2016
(ΥΕΚ Α/ 147)
25. Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που
αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ παροϑςασ καθώσ και το ςϑνολο
των διατϊξεων του αςφαλιςτικοϑ, εργατικοϑ, περιβαλλοντικοϑ και φορολογικοϑ δικαύου και γενικϐτερα κϊθε
διϊταξη (Νϐμοι, ΠΔ, ΤΑ) και ερμηνευτικό εγκϑκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ
παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.
26. Σο υπ’ αριθμ. ΔΔΤΤΚΝ Γ 4000697ΕΞ2018/17-1-2018 ϋγγραφο τησ Δ/νςησ Διαχεύριςησ Τπολογιςτικών
Τποδομών – Κυβερνητικοϑ Νϋφουσ, με το οπούο αιτεύται τη διενϋργεια ανοικτοϑ διαγωνιςμοϑ για τη
ςυντόρηςη για δϑο (2) ϋτη, με δυνατϐτητα προαύρεςησ για ϋνα (1) ϋτοσ κοινοποιώντασ ςτην Τπηρεςύα μασ
ταυτϐχρονα τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ του ϋργου και το υπ’ αριθμ. ΔΔΤΤΚΝ Γ 4001770ΕΞ2018/15-2-2018
ϋγγραφο τησ ωσ ϊνω Δ/νςησ με διορθώςεισ επύ των τεχνικών προδιαγραφών
27. Σην αριθμ. πρωτ. ΔΟΔΑ0001634ΕΞ2018/5-2-2018 ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το ϋτοσ 2018, καθώσ και
την αρ. 2/6419/ΔΠΔΑ/5-2-2018 απϐφαςη ϋγκριςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ ετών 2019, 2020 & 2021.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
1.Ηλεκτρονικϐ Ανοικτϐ δημϐςιο διαγωνιςμϐ, με κριτόριο κατακϑρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό
ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ, ςε ΕΤΡΩ, για τη υντόρηςη του ϋργου «Μηχανογραφικόσ εξοπλιςμόσ για
την υποςτόριξη Δ.Ο.Τ. & Σελωνεύων» για δύο (2) ϋτη, με δυνατότητα παρϊταςησ για ϋνα επιπλϋον ϋτοσ
ϐπωσ αυτϐ περιγρϊφεται ςτα Άρθρα και Παραρτόματα που ακολουθοϑν και τα οπούα αποτελοϑν αναπϐςπαςτο
μϋροσ τησ παροϑςασ διακόρυξησ.
1.1

Ο διαγωνιςμϐσ θα πραγματοποιηθεύ με χρόςη τησ πλατφϐρμασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών
Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..), μϋςω τησ πϑλησ www.promitheus.gov.gr του ςυςτόματοσ ςε κανονικό
προθεςμύα τουλϊχιςτον τριϊντα πϋντε (35) ημερών απϐ την ημερομηνύα αποςτολόσ περύληψησ τησ
γνωςτοπούηςησ προκόρυξησ ςϑμβαςησ ςτην Τπηρεςύα Εκδϐςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για δημοςύευςη,
μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα που ορύζει παρακϊτω η διακόρυξη, ςτην Ελληνικό γλώςςα, ςε ηλεκτρονικϐ
φϊκελο ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτην 56902/215/19.05.2017 (ΥΕΚ 1924/Β/02.06.2017) απϐφαςη
του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικοϑ
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.).

1.2 Οι υποβαλλϐμενεσ ςτο διαγωνιςμϐ αυτϐ προςφορϋσ, ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ προςφϋροντεσ για
τριακϐςιεσ εξόντα πϋντε (365) ημϋρεσ, προςμετροϑμενεσ απϐ την επϐμενη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ
υποβολόσ προςφορών δηλαδό θα λόγουν ςτισ 5/4/2019.
Προςφορϋσ που αναφϋρουν ημερομηνύα λόξησ μικρϐτερη τησ παραπϊνω αναφερϐμενησ, θα απορρύπτονται ωσ
απαρϊδεκτεσ.
Η προςφορϊ ςυνοδεϑεται απϐ εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ το ϑψοσ τησ οπούασ θα αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτϐ 2%
επύ τησ προϒπολογιςθεύςασ δαπϊνησ (ϊνευ Υ.Π.Α.) ότοι ποςοϑ 3.633,88 € για το ςϑνολο των παρεχϐμενων
υπηρεςιών ό 2.135,98 € για την «ΟΜΑΔΑ Α: ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ» και 1.497,90€ για την «ΟΜΑΔΑ Β : ΕΚΣΤΠΩΣΕ»
και πρϋπει να ϋχει χρονικό ιςχϑ τουλϊχιςτον επιπλϋον τριϊντα (30) ημϋρεσ απϐ την λόξη ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ.
Προςφορϊ, τησ οπούασ η ιςχύ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ορύζει χρόνο μικρότερο του ωσ ϊνω
οριζόμενου, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ πρϋπει να εύναι ςϑμφωνη ωσ
προσ το περιεχϐμενϐ τησ με το υπϐδειγμα του Παραρτόματοσ Γ΄ τησ παροϑςασ.
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2. Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατϐτητα υποβολόσ προςφορϊσ
ςτο ϑςτημα.
Ο χρϐνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω του ςυςτόματοσ βεβαιώνεται
αυτϐματα απϐ το ςϑςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 9 τησ
56902/215/19.05.2017 Τπουργικόσ Απϐφαςησ.
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται, ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο Κεφϊλαιο Β.4.1 «Αποςφρϊγιςη – Αξιολόγηςη
Προςφορών».
Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ (Προμηθευτϋσ) απαιτεύται να
διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγοϑμενη απϐ πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ υπογραφόσ και να
εγγραφοϑν ςτο ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα (Ε..Η.ΔΗ..-Διαδικτυακό πϑλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ την
κατωτϋρω διαδικαςύα εγγραφόσ.
Οι οικονομικού φορεύσ – υποψόφιοι χρόςτεσ αιτοϑνται μϋςω του ςυςτόματοσ ό μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου
την εγγραφό τουσ ςε αυτϐ, παρϋχοντασ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ και αποδεχϐμενοι τουσ ϐρουσ χρόςησ του,
ταυτοποιοϑμενοι ωσ εξόσ:



Όςοι απϐ τουσ ανωτϋρω διαθϋτουν ελληνικϐ Αριθμϐ Υορολογικοϑ Μητρώου (ΑΥΜ) ταυτοποιοϑνται με
χρόςη των διαπιςτευτηρύων (ϐνομα χρόςτη και κωδικϐ πρϐςβαςησ) που αυτού κατϋχουν απϐ το ςϑςτημα
TAXISnet. Εφϐςον γύνει η ταυτοπούηςη, η αρμϐδια Διεϑθυνςη Ανϊπτυξησ και Σεχνικόσ τόριξησ του
ΕΗΔΗ, αποδύδει ςε αυτοϑσ τα απαραύτητα διαπιςτευτόρια και δικαιώματα πρϐςβαςησ και χρόςησ του
υςτόματοσ .



Οι οικονομικού φορεύσ – υποψόφιοι χρόςτεσ των κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, οι οπούοι δεν
διαθϋτουν ελληνικϐ Αριθμϐ Υορολογικοϑ Μητρώου (ΑΥΜ) αιτοϑνται την εγγραφό τουσ
εύτε
ςυμπληρώνοντασ τον αντύςτοιχο αριθμϐ ταυτϐτητασ ΥΠΑ (VAT Identification Number) και
ταυτοποιοϑνται με χρόςη των διαπιςτευτηρύων που κατϋχουν απϐ το αντύςτοιχο ςϑςτημα, εύτε βϊςει τησ
ςυμμϐρφωςησ με το ςϑςτημα Secureiden Tityacr Ossbo Rderslin Ked (STORK). Εφϐςον γύνει η
ταυτοπούηςη, η αρμϐδια Διεϑθυνςη Ανϊπτυξησ και Σεχνικόσ τόριξησ του ΕΗΔΗ, αποδύδει ςε αυτοϑσ τα
απαραύτητα διαπιςτευτόρια και δικαιώματα πρϐςβαςησ και χρόςησ του υςτόματοσ



Οι Οικονομικού φορεύσ που δεν εντϊςςονται ςτισ ανωτϋρω περιπτώςεισ, αιτοϑνται την εγγραφό τουσ και
ταυτοποιοϑνται απϐ την αρμϐδια Διεϑθυνςη Ανϊπτυξησ και Σεχνικόσ τόριξησ του ΕΗΔΗ
αποςτϋλλοντασ εύτε υπεϑθυνη δόλωςη ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη με επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό,
εύτε ϋνορκη βεβαύωςη ό πιςτοποιητικϐ ςε μορφό ηλεκτρονικοϑ αρχεύου Portable Document Format (PDF)
με επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό, ϐπωσ αυτϊ προςδιορύζονται και ςϑμφωνα με τουσ προβλεπϐμενουσ
ϐρουσ ςτο κρϊτοσ εγκατϊςταςησ του οικονομικοϑ φορϋα, ςτα οπούα δηλώνεται / αποδεικνϑεται η
εγγραφό του ςε επαγγελματικϐ ό εμπορικϐ μητρώο, προςκομιζϐμενα εντϐσ τριών (3) εργαςύμων ημερών
και ςε ϋντυπη (πρωτϐτυπο ό ακριβϋσ αντύγραφο) ςτην αρμϐδια υπηρεςύα.

Ο υποψόφιοσ χρόςτησ ενημερώνεται απϐ το ϑςτημα ό μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου ςχετικϊ με την εξϋλιξη
του αιτόματοσ εγγραφόσ του. Εφϐςον, ο υποψόφιοσ χρόςτησ ταυτοποιηθεύ, η αρμϐδια Διεϑθυνςη Ανϊπτυξησ και
Σεχνικόσ τόριξησ του ΕΗΔΗ αποδύδει ςε αυτοϑσ τα απαραύτητα διαπιςτευτόρια και δικαιώματα πρϐςβαςησ και
χρόςησ του υςτόματοσ.
Ο διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ:
- ϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ περύ ςϑναψησ Δημοςύων υμβϊςεων, ϐπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτην
παροϑςα διακόρυξη και τουσ ϐρουσ που περιϋχονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη.

-

Με χρόςη τησ πλατφϐρμασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)
μϋςω τησ πϑλησ του www.promitheus.gov.gr

ΣΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ:
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ
ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
Διαδικτυακό πϑλη
4/4/2018
16/4/2018
www.promitheus.gov.gr του
ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ
ΗΜΕΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ
Ε..Η.ΔΗ.
ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
3. Κατϊ τα λοιπϊ ο διαγωνιςμϐσ θα γύνει ςϑμφωνα με :
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1. Σην παροϑςα και τα επιςυναπτϐμενα παραρτόματϊ τησ
2. Σισ κεύμενεσ διατϊξεισ περύ Κρατικών Προμηθειών.
4. Επιςυνϊπτονται τα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ:
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Σ
Ζ

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΕΩΝ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΗ (Ε.Ε.Ε..)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε’
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ’
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ’

Σα παραπϊνω ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ παροϑςασ διακόρυξησ.
5. Περύληψη τησ Διακόρυξησ θα αποςταλεύ προκειμϋνου να δημοςιευθεύ:
 ςτην Τπηρεςύα Επύςημων Εκδϐςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ
 ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ), όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16
τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
Επύςησ το τεϑχοσ τησ δικόρυξησ θα αναρτηθεύ /καταχωρηθεύ:
 ςτο Κεντρικϐ Ηλεκτρονικϐ Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.),
 ςτην πλατφϐρμα του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..) μϋςω τησ
πϑλησ του www.promitheus.gov.gr
Ειςηγητόσ

Προώςτϊμενοσ
Σμόματοσ

Προώςτϊμενοσ
Δ/νςησ

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Ο ΑΚΨΝ ΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΣΗ Γ.Γ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ Ο Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ
ΤΣΗΜΑΣΨΝ
ΠΕΣΡΟ ΣΡΙΑΡΦΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
 Δ/νςη Διαχεύριςησ Τπολογιςτικών Τποδομών-Κυβερνητικοϑ Νϋφουσ
 Πρϐεδρο & μϋλη επιτροπόσ διενϋργειασ
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Α’ «ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ»
Ανόκει ςτην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0002598/27-2-2018 Διακόρυξη
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ
Διεϑθυνςη: Πειραιώσ & Κολωνοϑ 2, Αθόνα ΣΚ 104 37
Σηλϋφωνο: 210 5239876
Fax: 210 5236769
E-mail: e.stouraiti@gsis.gr
Πληροφορύεσ ωσ προσ τισ τεχνικϋσ απαιτόςεισ: Γενικό Γραμματεύα
Πληροφοριακών υςτημϊτων(ΓΓΠ), τηλ. 210-4803225

ΥΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΣΑΙ ΣΟ ΕΡΓΟ
ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ

Τπουργεύο Οικονομικών, Γεν. Γραμματεύα Πληροφοριακών υςτημϊτων, Δ/νςη
Διαχεύριςησ Τπολογιςτικών Τποδομών - Κυβερνητικοϑ Νϋφουσ
υντόρηςη ϋργου «Μηχανογραφικοϑ εξοπλιςμοϑ για την υποςτόριξη Δ.Ο.Τ. &
Σελωνεύων»
ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ
Ο υπϐ ςυντόρηςη εξοπλιςμϐσ βρύςκεται ςε ϐλη την επικρϊτεια ϐπωσ αναλυτικϊ
ΤΠΗΡΕΙΨΝ
περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ του Παραρτόματοσ Ε «Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ»
ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΗ
ϑμβαςη Τπηρεςιών
Κατηγορύα υπηρεςύασ
Σαξινϐμηςη κατϊ CPV: 50312000-5 «Τπηρεςύεσ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ
εξοπλιςμοϑ ηλεκτρονικών υπολογιςτών»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ
Δϑο (2) ϋτη απϐ 13-12-2018 (ό εφϐςον δεν ϋχει ολοκληρωθεύ η διαγωνιςτικό
διαδικαςύα μϋχρι την 13η/12/2018 απϐ την υπογραφό ςτησ ϑμβαςησ) με
δικαύωμα παρϊταςησ για ϋνα (1) επιπλϋον ϋτοσ.
ΠΡΟΑΙΡΕΗ
Σο Τπουργεύο Οικονομικών εφϐςον επιθυμεύ και εξαςφαλύςει τισ απαραύτητεσ
πιςτώςεισ δϑναται να παρατεύνει την ςϑμβαςη του ϋργου για ϋνα (1) επιπλϋον
ϋτοσ (δικαύωμα προαύρεςησ).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο προϒπολογιςμϐσ για δϑο (2) ϋτη ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 225.300,80€
ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. 24% (181.694,18 € αξύα + 21.803,30 € Υ.Π.Α.
24%).
Ο προϒπολογιςμϐσ για το ϋνα (1) επιπλϋον ϋτοσ (δικαύωμα προαύρεςησ)
ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 112.650,39 € ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. 24%
(90.847,09 € αξύα+21.803,30 € Υ.Π.Α. 24%)
ΚΨΔΙΚΟ NUTS
EL ΕΛΛΑΔΑ
ΚΡΑΣΗΕΙ
α) 0,06216% υπϋρ ΕΑΑΔΗΤ, ότοι:
0,06% υπϋρ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ., η οπούα επιβαρϑνεται με Φαρτϐςημο 3% και Ο.Γ.Α.
Φαρτοςόμου 20%, ςϑνολο: 0,06216%.
β) 0,06216% υπϋρ Α.Ε.Π.Π., ότοι:
0,06% υπϋρ Α.Ε.Π.Π., η οπούα επιβαρϑνεται με Φαρτϐςημο 3% και Ο.Γ.Α.
Φαρτοςόμου 20%, ςϑνολο: 0,06216%.
Εφϐςον κατϊ τισ ημερομηνύεσ πληρωμών του ϋργου ϋχουν ενεργοποιηθεύ και
ϊλλεσ κρατόςεισ που καθορύζονται ςτο Ν.4412/16 (π.χ. ϊρθρο 36, παρ. 6), θα
γύνεται ςχετικό επιπλϋον παρακρϊτηςη.
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΟΤ Σο Έργο χρηματοδοτεύται απϐ τον Σακτικϐ Προϒπολογιςμϐ
του Τπ.
Οικονομικών και ςυγκεκριμϋνα απϐ τον Ειδικϐ Υορϋα 23 150 και τον ΚΑΕ 0869
και θα βαρϑνει τισ πιςτώςεισ των οικονομικών ετών 2018, 2019, 2020 και
2021.
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ
Οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι μποροϑν να ζητόςουν ςυμπληρωματικϋσ
ΤΠΟΒΟΛΗ
πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ για το περιεχϐμενο τησ παροϑςασ διακόρυξησ
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΨΝ ΕΠΙ ΣΨΝ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 67, παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Σα
ΟΡΨΝ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ανωτϋρω αιτόματα υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ μϋχρι και 15 ημϋρεσ προ τησ
καταληκτικόσ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών ςτο διαδικτυακϐ τϐπο του
ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμοϑ μϋςω τησ πϑλησ www.promitheus.gov.gr του
Ε..Η.ΔΗ.. και φϋρουν ψηφιακό υπογραφό μϋςα ςτην προθεςμύα που
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ορύζεται ανωτϋρω. Αιτόματα παροχόσ πληροφοριών ό διευκρινύςεων, που
υποβϊλλονται εκτϐσ των ανωτϋρω προθεςμιών δεν εξετϊζονται. Αιτόματα
παροχόσ πληροφοριών υποβϊλλονται απϐ εγγεγραμμϋνουσ Προμηθευτϋσ.
Η Δ/νςη Προμηθειών Διαχεύριςησ Τλικών & Τποδομών θα απαντόςει
ταυτϐχρονα και ςυγκεντρωτικϊ ςε ϐλεσ τισ διευκρινύςεισ, που θα ζητηθοϑν
εντϐσ του ανωτϋρω διαςτόματοσ, ςε ϐλουσ ϐςουσ ϋχουν εγγραφεύ ςτο
ϑςτημα και ενδιαφϋρονται για τον ςυγκεκριμϋνο διαγωνιςμϐ, το αργότερο
ϋξι (6) ημϋρεσ πριν απϐ την ημερομηνύα που ϋχει οριςτεύ για την υποβολό
των Προςφορών.
Οι αιτόςεισ παροχόσ διευκρινύςεων θα πρϋπει να απευθϑνονται, μϋςω του
υςτόματοσ ςτη Δ/νςη Προμηθειών Διαχεύριςησ Τλικών & Τποδομών.
Κανϋνασ Οικονομικϐσ Υορϋασ δεν μπορεύ ςε οποιαδόποτε περύπτωςη να
επικαλεςθεύ προφορικϋσ απαντόςεισ εκ μϋρουσ τησ Τπηρεςύασ.
Κατϊ τα λοιπϊ ιςχϑουν τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 60 Ν. 4412/2016.
Αιτόματα παροχόσ διευκρινόςεων που υποβϊλλονται εύτε με ϊλλο τρϐπο εύτε
το ηλεκτρονικϐ αρχεύο που τα ςυνοδεϑει δεν εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο,
δεν εξετϊζονται.
ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των
ΠΡΟΥΟΡΨΝ
προςφορών, οϑτωσ ώςτε ϐλοι οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ να
μποροϑν να λϊβουν γνώςη ϐλων των αναγκαύων πληροφοριών για την
κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ:
α) ϐταν, για οποιονδόποτε λϐγο, πρϐςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν
απϐ τον οικονομικϐ φορϋα ϋγκαιρα, δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργϐτερο ϋξι (6)
ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα που ορύζεται για την παραλαβό των
προςφορών,
β) ϐταν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ.
Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιϐτητα των
πληροφοριών ό των αλλαγών.
Όταν οι πρϐςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν
ςημαςύα για την προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται
παρϊταςη των προθεςμιών.
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΨΡΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ

4/4/2018 και ώρα 15.00
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ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω
τησ διαδικτυακόσ πϑλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. μϋχρι την
καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παροϑςα διακόρυξη, ςτην
Ελληνικό γλώςςα, ςε ηλεκτρονικϐ φϊκελο, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτο
Ν.4412/2016 (ΥΕΚ/147Α/8.8.2016) και ςτην 56902/215/019.05.2017 (ΥΕΚ
1924 Β 02.06.2017 απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ
«Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ
Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.).
Οι προςφορϋσ και ϐλα τα ϋγγραφα που αφοροϑν το διαγωνιςμϐ θα
υποβϊλλονται απϐ αυτϐν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου pdf. Όταν
υπογρϊφονται απϐ τον ύδιο φϋρουν ψηφιακό υπογραφό και δεν απαιτεύται
ςχετικό θεώρηςη.
Εντϐσ τριών (3) εργαςύμων ημερών απϐ την ηλεκτρονικό υποβολό τησ
προςφορϊσ προςκομύζονται υποχρεωτικϊ απϐ τον οικονομικϐ φορϋα ςτην
αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με τα ςτοιχεύα
του διαγωνιςμοϑ και με την ϋνδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΥΡΑΓΙΘΟΤΝ», τα ςτοιχεύα
τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ τα οπούα απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςε
πρωτϐτυπη μορφό εισ διπλοϑν (πρωτϐτυπο & αντύγραφο).
Ενδεικτικϊ προςκομύζεται η εγγυητικό επιςτολό, τα πρωτϐτυπα ϋγγραφα, τα
οπούα ϋχουν εκδοθεύ απϐ ιδιωτικοϑσ φορεύσ και δεν φϋρουν επικϑρωςη απϐ
δικηγϐρο καθώσ και ϋγγραφα που φϋρουν την ςφραγύδα τησ Φϊγησ (Apostile).
Δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που φϋρουν
εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων
πιςτοποιητικών, τα τεχνικϊ φυλλϊδια και ϐςα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ
μποροϑν βϊςει του ν. 4250/2014 να γύνουν αποδεκτϊ ωσ αντύγραφα των
πρωτοτϑπων.
Ειδικϊ για τισ προςφορϋσ, θα προςκομύζονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνουσ
φακϋλουσ με τα ςτοιχεύα του διαγωνιςμοϑ και με την ϋνδειξη “ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΥΡΑΓΙΘΟΤΝ”. Η πρωτϐτυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ θα
περιϋχεται ςτο ςφραγιςμϋνο φϊκελο “Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ – Σεχνικό
προςφορϊ”.
ε περύπτωςη που θα απαιτηθεύ παρϊταςη τησ προθεςμύασ παραλαβόσ των
προςφορών, θα εφαρμοςτοϑν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 37 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΨΡΑ
ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ

16/4/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Οριςμού διακόρυξησ
Ανϊδοχοσ
Αναθϋτουςα Αρχό
Κύριοσ του Ϊργου
Αντύκλητοσ ό
Εκπρόςωποσ
Διακόρυξη

Ο προςφϋρων που θα επιλεγεύ και θα κληθεύ να υπογρϊψει τη ϑμβαςη και
θα υλοποιόςει το ςϑνολο του Έργου.
Σο Τπουργεύο Οικονομικών, το οπούο θα υπογρϊψει με τον Ανϊδοχο τη
ϑμβαςη για την εκτϋλεςη του Έργου.
Σο Τπουργεύο Οικονομικών – Γ.Γ.Π..
Σο πρϐςωπο που ο Οικονομικϐσ Υορϋασ με ϋγγραφη δόλωςό του, ςτην οπούα
περιλαμβϊνονται τα πλόρη ςτοιχεύα του προςώπου (ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομικό διεϑθυνςη, αριθμϐσ τηλεφώνου, fax κλπ) ορύζει ωσ υπεϑθυνο
για τισ ενδεχϐμενεσ ανϊγκεσ επικοινωνύασ του Τπ. Οικ. με αυτϐν.
Σο παρϐν ϋγγραφο που εκδύδεται για τουσ ενδιαφερϐμενουσ Οικονομικοϑσ
Υορεύσ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό και περιϋχει την περιγραφό του
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Επιτροπό διενϋργειασ
Α.Ε.Π.Π.
ΕΠΕ
Ϊργο
Προώπολογιςμόσ
ύμβαςη

υμβατικϊ τεύχη

υμβατικό Σιμό

αντικειμϋνου και τισ προϒποθϋςεισ με βϊςη τισ οπούεσ διενεργεύται η
διαδικαςύα του διαγωνιςμοϑ.
Η Επιτροπό που διενεργεύ το διαγωνιςμϐ, αξιολογεύ τισ υποβαλλϐμενεσ
προςφορϋσ και ειςηγεύται ςχετικϊ ςτο φορϋα.
Αρχό εξϋταςησ προδικαςτικών προςφυγών
Επιτροπό Παραλαβόσ Έργου
Σο ςϑνολο του υπϐ ανϊθεςη Έργου.
Η εκτιμώμενη απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό ωσ πιθανό δαπϊνη για την
υλοπούηςη του Έργου.
Σο ςυμφωνητικϐ που θα υπογραφεύ μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών για
το ςϑνολο του Έργου, δηλαδό μεταξϑ του Τπουργεύου Οικονομικών ωσ
Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του Αναδϐχου του Έργου που θα επιλεγεύ.
Σα τεϑχη τησ ϑμβαςησ μεταξϑ του Τπ. Οικ. και του Αναδϐχου, καθώσ και ϐλα
τα τεϑχη που τη ςυνοδεϑουν και τη ςυμπληρώνουν και περιλαμβϊνουν κατϊ
ςειρϊ ιςχϑοσ :
α. τη ϑμβαςη,
β. την Απϐφαςη Κατακϑρωςησ
γ. την Προςφορϊ του Αναδϐχου και
δ. τη Διακόρυξη.
Σο ςυνολικϐ τύμημα τησ ϑμβαςησ.
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β’ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ»
Ανόκει ςτην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0002598/27-2-2018 Διακόρυξη
Β.1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
Β.1.1. Αντικεύμενο του ϋργου - Προώπολογιςμόσ
Αντικεύμενο τησ Διακόρυξησ εύναι η υντόρηςη του ΕΡΓΟΤ για το ςϑνολο του μηχανογραφικοϑ εξοπλιςμοϑ Δ.Ο.Τ. &
Σελωνεύων (ΟΜΑΔΑ Α΄ ταθμού εργαςύασ και ΟΜΑΔΑ Β΄ Εκτυπωτϋσ) (βλ. αναλυτικϊ Παρϊρτημα ΙΙ Σεχνικών
Προδιαγραφών).
Ειδικϐτερα το αντικεύμενο τησ παροϑςασ εύναι η υντόρηςη του εξοπλιςμοϑ του ΕΡΓΟΤ, ο οπούοσ αποτελεύται:
(ΟΜΑΔΑ Α΄) απϐ 3.655 ςταθμοϑσ εργαςύασ τϑπου Dell OptiPlex360, (ΟΜΑΔΑ Β΄) 917 εκτυπωτϋσ dot matrix τϑπου
Compuprint 9065, 100 διπλοϑσ τροφοδϐτεσ χαρτιοϑ και 200 Ethernet interface (εκτυπωτϋσ dot matrix τϑπου
Compuprint 9065 Ethernet interface).
Κϊθε υποψόφιοσ μπορεύ να καταθϋςει προςφορϊ για το ςϑνολο του εξοπλιςμοϑ πληροφορικόσ & του λογιςμικοϑ
για κϊθε ομϊδα χωριςτϊ ΟΜΑΔΑ Α΄ ό ΟΜΑΔΑ Β΄ ό και για τισ δϑο ΟΜΑΔΕ
Ο ςυνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ του ϋργου για δϑο (2) ϋτη και ϋνα επιπλϋον ϋτοσ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των
τριακοςύων τριϊντα επτϊ χιλιϊδων εννιακοςύων πενόντα ϋνα ευρώ και δεκαεπτϊ λεπτών (337.951,17€)
ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. 24% (Καθαρό αξύα : 272.541,26€) και θα βαρϑνει τισ πιςτώςεισ του Ειδικοϑ Υορϋα
23-150 και Κ.Α.Ε. 0869 του Προϒπολογιςμοϑ του Τπουργεύου Οικονομικών οικ. Ετών 2018, 2019, 2020 και 2021
ωσ ακολοϑθωσ :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ
2018
2019
2020
2021

ΔΑΠΑΝΗ (ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. 24%)
4.700,00€
112.650,39€
112.650,39€
107.950,39€

Β.2 ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Β.2.1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα και, ςε
περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια ςϑμβαςη
καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με την Ένωςη
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό
πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.
2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν απαιτεύται να
περιβληθοϑν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ.
3. τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, ϐλα τα μϋλη τησ ευθϑνονται ϋναντι
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρον.
Β.2.2 Λόγοι αποκλειςμού
Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ (διαγωνιςμϐ) προςφϋρων
οικονομικϐσ φορϋασ, εφϐςον ςυντρϋχει ςτο πρϐςωπϐ του (εϊν πρϐκειται για μεμονωμϋνο φυςικϐ ό νομικϐ
πρϐςωπο) ό ςε ϋνα απϐ τα μϋλη του (εϊν πρϐκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό περιςςϐτεροι απϐ
τουσ ακϐλουθουσ λϐγουσ:
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i. Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη για ϋναν απϐ τουσ ακϐλουθουσ λϐγουσ:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ
του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ
11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα
ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς.
1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου
2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ
ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικϐ δύκαιο του οικονομικοϑ φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων
των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ ορύζονται,
αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για
την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα
διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, ϐπωσ αυτϋσ
ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ
Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη
νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ
25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρϐληψη και την
καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την
αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα
ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδϐθηκε αμετϊκλητη
καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό ϋχει εξουςύα
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ.
τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ τουσ διαχειριςτϋσ.
τισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ τον Διευθϑνοντα
ϑμβουλο, καθώσ και ϐλα τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου.
τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικοϑ
υμβουλύου.
ii.
α) Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με τελεςύδικη και
δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα . Αν ο
προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ
ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.
Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ, ϐταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε
καταβϊλλοντασ τουσ φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ
περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την
καταβολό τουσ.
Κατ' εξαύρεςη, επύςησ, ο προςφϋρων δεν αποκλεύεται, ϐταν ο αποκλειςμϐσ θα όταν ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ
ϐταν μϐνο μικρϊ ποςϊ των φϐρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό ϐταν ο
οικονομικϐσ φορϋασ ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που οφεύλεται λϐγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών
του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρϐνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη
δυνατϐτητα να λϊβει μϋτρα, ςϑμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν απϐ
την εκπνοό τησ προθεςμύασ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.
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β) Όταν ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικοϑ φορϋα, μϋςα ςε χρονικϐ διϊςτημα δϑο (2) ετών πριν απϐ την
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ ό αύτηςησ ςυμμετοχόσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ
προςτύμου απϐ τα αρμϐδια ελεγκτικϊ ϐργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ
νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςϑμφωνα με την υπουργικό απϐφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ϐπωσ
εκϊςτοτε ιςχϑει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολϑ υψηλόσ» ςοβαρϐτητασ, οι οπούεσ προκϑπτουν αθροιςτικϊ απϐ τρεισ (3)
διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δϑο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου απϐ τα αρμϐδια ελεγκτικϊ ϐργανα του
ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφοροϑν την αδόλωτη εργαςύα, οι
οπούεσ προκϑπτουν αθροιςτικϊ απϐ δϑο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπϐ αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν
αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ.
iii. Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, προςφϋρων οικονομικϐσ
φορϋασ ςε οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ καταςτϊςεισ:
α) εϊν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπϐ
αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικοϑ
ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη
κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου. Η αναθϋτουςα
αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικϐ φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των καταςτϊςεων που
αναφϋρονται ςτην περύπτωςη αυτό, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι αποδεικνϑει ϐτι ο εν λϐγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να
εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ
επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ,
β) υπϊρχουν επαρκώσ εϑλογεσ ενδεύξεισ που οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυνόψε
ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ,
γ) εϊν μύα κατϊςταςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεύ να
θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμοϑ απϐ την πρϐτερη ςυμμετοχό του οικονομικοϑ φορϋα κατϊ
την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
ε) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο
πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγοϑμενησ
ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρϐωρη καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ,
αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ,
ςτ) εϊν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών που απαιτοϑνται για
την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη
να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται,
ζ) εϊν επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρϐπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να
αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα
ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν
ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφοροϑν τον αποκλειςμϐ, την επιλογό ό την ανϊθεςη,
η) εϊν ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβϐλω την ακεραιϐτητϊ του, για το
οπούο του επιβλόθηκε ποινό που του ςτερεύ το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ δημοςύων
ϋργων και καταλαμβϊνει τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα,
θ) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 18
του Ν.4412/2016
Ο προςφϋρων αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ
παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι βρύςκεται, λϐγω πρϊξεων ό παραλεύψεών του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη
διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ καθώσ και ςτισ λοιπϋσ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτο ΜΕΡΟ
ΙΙΙ : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ του Ε.Ε.Ε..
iv) Οικονομικϐσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απϐφαςη του ϊρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμοϑ αποκλεύεται αυτοδύκαια και απϐ την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ τησ
ςϑμβαςησ
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ΕΠΙΗΜΑΝΗ :
Οποιοςδόποτε οικονομικϐσ φορϋασ εμπύπτει ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ (i)
(ii.β) και (iv) μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ϐτι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκοϑν για να
αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρϐτι ςυντρϋχει ο ςχετικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ.
Εϊν τα ςτοιχεύα κριθοϑν επαρκό, ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ δεν αποκλεύεται απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ
ςϑμβαςησ. Για τον ςκοπϐ αυτϐν, ο οικονομικϐσ φορϋασ αποδεικνϑει ϐτι ϋχει καταβϊλει ό ϋχει δεςμευθεύ να
καταβϊλει αποζημύωςη για τυχϐν ζημύεσ που προκλόθηκαν απϐ το ποινικϐ αδύκημα ό το παρϊπτωμα, ϐτι ϋχει
διευκρινύςει τα γεγονϐτα και τισ περιςτϊςεισ με ολοκληρωμϋνο τρϐπο, μϋςω ενεργοϑ ςυνεργαςύασ με τισ
ερευνητικϋσ αρχϋσ, και ϋχει λϊβει ςυγκεκριμϋνα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα, καθώσ και μϋτρα ςε επύπεδο
προςωπικοϑ κατϊλληλα για την αποφυγό περαιτϋρω ποινικών αδικημϊτων ό παραπτωμϊτων.
Σα μϋτρα που λαμβϊνονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ αξιολογοϑνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρϐτητα και τισ
ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικοϑ αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθοϑν ανεπαρκό,
γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικϐ φορϋα το ςκεπτικϐ τησ απϐφαςησ αυτόσ.
Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη απϐφαςη, απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςϑναψησ
ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ δυνατϐτητασ που παρϋχεται βϊςει τησ
παροϑςασ παραγρϊφου κατϊ την περύοδο του αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω απϐφαςη ςτο κρϊτοσ μϋλοσ ςτο οπούο ιςχϑει η απϐφαςη.
Η απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την
προηγοϑμενη παρϊγραφο εκδύδεται μετϊ απϐ ςϑμφωνη γνώμη τησ επιτροπόσ (παρ. 9 του ϊρθρου 73 του Ν.
4412/2016), η οπούα εκδύδεται εντϐσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών απϐ την περιϋλευςη του ςχεδύου απϐφαςησ
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςτην εν λϐγω επιτροπό ςυνοδευϐμενου απϐ ϐλα τα ςχετικϊ ςτοιχεύα. Με την ϊπρακτη
παρϋλευςη τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ τον εν
λϐγω οικονομικϐ φορϋα. Η απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, καθώσ και η απϐφαςη με την οπούα γύνονται δεκτϊ
ϋνδικα βοηθόματα κατ΄αυτόσ, κοινοποιεύται ςτην Αρχό.
Β.2.3 Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ κατϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ
Η υποβολό των ςτοιχεύων και δικαιολογητικών για τη ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμϐ και μϋχρι τη ςϑναψη τησ
ςϑμβαςησ γύνεται ςε ςτϊδια, ςε χρϐνο και με τρϐπο, ϐπωσ αυτϊ ορύζονται ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 και
ςτην παροϑςα διακόρυξη.
Οι οικονομικού φορεύσ οφεύλουν να υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ, υποχρεωτικϊ επύ ποινό αποκλειςμού μαζύ με την
Προςφορϊ τουσ, ςτον (υπο)φϊκελο * «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ – Σεχνικό προςφορϊ», ςε μορφό αρχεύου
pdf ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτην 56902/215/19.05.2017 (ΥΕΚ 1924/Β/02.06.2017) ) απϐφαςη του
Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικοϑ
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.), τα ακϐλουθα δικαιολογητικϊ :
*(υπο)φϊκελοσ: κατηγορύα επιςυναπτομϋνων αρχεύων ςτο ςϑςτημα
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ
Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςε ευρώ (€)ϑψουσ τριών χιλιϊδων εξακοςύων τριϊντα τριών ευρώ και ογδϐντα
οκτώ λεπτών (3.633,88€) που αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτϐ 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ του ςυνϐλου του
ϋργου, χωρύσ ΥΠΑ, ό ςε περύπτωςη κατϊθεςησ προςφορϊσ για μϋροσ του ϋργου το ϑψοσ τησ εγγυητικόσ
ανϋρχεται ςε δϑο χιλιϊδεσ εκατϐν τριϊντα πϋντε ευρώ και ενενόντα οκτώ λεπτϊ (2.135,98€) για την
ΟΜΑΔΑ Α «ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ» και χύλια τετρακϐςια ενενόντα επτϊ ευρώ και ενενόντα λεπτϊ
(1.497,90€) για την ΟΜΑΔΑ Β «ΕΚΣΤΠΩΣΕ».
Η εγγυητικό ςυμμετοχόσ θα περιϋχει ϐλα τα αναγκαύα ςτοιχεύα, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72
του Ν. 4412 (ΥΕΚ 147/Α/8-8-2016) και ςτο Παρϊρτημα Γ «ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΤΡΩ»
Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ υποβϊλλεται απϐ τον προςφϋροντα ηλεκτρονικώσ ςε μορφό αρχεύου
pdf και προςκομύζεται απϐ αυτϐν ςτην Αρμϐδια Τπηρεςύα Διεξαγωγόσ του Διαγωνιςμοϑ ςε ϋντυπη
μορφό (πρωτϐτυπο) εντϐσ τριών (3) εργαςύμων ημερών απϐ την ηλεκτρονικό υποβολό, εντϐσ του
φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ.
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον ϐρο ϐτι η
εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ
Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Έντυπο ϑμβαςησ (Ε.Ε.Ε..), (ϊρθρο 79, Ν.4412/2016), το οπούο αποτελεύται απϐ
ενημερωμϋνη υπεϑθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του Ν. 1599/1986 (Α 75), ωσ προκαταρτικό απϐδειξη
επιβεβαιώνοντασ ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ πληρού τισ ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ:
1. δεν βρύςκεται ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ, ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτην παροϑςα
διακόρυξησ, για τισ οπούεσ οι οικονομικού φορεύσ αποκλεύονται ό μποροϑν να αποκλειςθοϑν.
(χετ. ϊρθρο 73 και 74 του ν. 4412/2016).

2. Πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ, ϐπωσ αυτϊ προςδιορύζονται ςτην παροϑςα διακόρυξη,

ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 75,76 και 77 του ν. 4412/2016, τα οπούα περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτην
παρ. Β τησ παροϑςασ διακόρυξησ και εύναι ςϑμφωνο με το τυποποιημϋνο ϋντυπο του
Παραρτόματοσ 2 του Κανονιςμοϑ (ΕΕ0 2016/7) τησ Επιτροπόσ τησ 5ησ Ιανουαρύου 2016.

Σο Ε.Ε.Ε.. εύναι διαθϋςιμο ςτην ιςτοςελύδα : https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
Σο Ε.Ε.Ε.. επιςυνϊπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ΄ τησ παροϑςασ διακόρυξησ και θα αναρτηθεύ επύςησ και
ςτην ιςτοςελύδα του ΕΗΔΗ ςε μορφό .xml.

2.

Ο οικονομικϐσ φορϋασ:
Α) Πρϋπει να κατεβϊςει το εν λϐγω αρχεύο απϐ το ΕΗΔΗ, να το αποθηκεϑςει ςτον υπολογιςτό του και
να μεταβεύ ςτην ιςτοςελύδα https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el .
την ιςτοςελύδα αυτό πρϋπει να επιλϋξει «Ειςαγωγό ΕΕΕ» και να τηλεφορτώςει (ανεβϊςει) το αρχεύο
του ςυγκεκριμϋνου ΕΕΕ του διαγωνιςμοϑ που κατϋβαςε απϐ το ΕΗΔΗ.
Β) την ανωτϋρω ιςτοςελύδα ςυμπληρώνει και επιλϋγει ηλεκτρονικϊ τα κατϊλληλα πεδύα που ϋχουν
καθοριςτεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και τα πεδύα με την ημερομηνύα και τον τϐπο ςϑνταξησ.
Γ) Επιλϋγει «Εκτϑπωςη». Σο αρχεύο εμφανύζεται ςε εκτυπώςιμη μορφό και εύναι πλϋον δυνατό η
εκτϑπωςό του με χρόςη κϊποιου προγρϊμματοσ εκτυπωτό ςε μορφό .pdf.
Δ) Τπογρϊφει ψηφιακϊ το αρχεύο .pdf που εκτϑπωςε.
Ε) Τποβϊλλει το αρχεύο του ΕΕΕ ςτο φϊκελο τησ προςφορϊσ του με τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ : Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικϐ πρϐτυπο ΕΕΕ το οπούο ϋχει αναρτηθεύ, ςε
μορφό αρχεύων τϑπου XML και PDF, ςτη διαδικτυακό πϑλη www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ και
αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ (Μϋροσ Ζ)

i.
ii.

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
ε περύπτωςη που ο οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων το Ε.Ε.Ε..
περιϋχει επύςησ τισ ωσ ϊνω πληροφορύεσ ϐςον αφορϊ τουσ φορεύσ αυτοϑσ.
ε περύπτωςη που τμόμα ό τμόματα τησ ςϑμβαςησ υλοποιηθοϑν απϐ υπεργολϊβουσ και
υπερβαύνει το ποςοςτϐ του τριϊντα τοισ εκατϐ (30%) του προϒπολογιςμοϑ το Ευρωπαώκϐ
Ενιαύο Έντυπο υποβϊλλεται και απϐ τουσ υπεργολϊβουσ (ϊρθρο 131)

iii.

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ζητόςει απϐ τουσ προςφϋροντεσ, ςε οποιαδόποτε χρονικϐ ςημεύο
κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, ϐταν αυτϐ
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ.

iv.

Οι ενώςεισ Προςώπων και κοινοπραξύεσ προμηθευτών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ θα
πρϋπει να καταθϋςουν ξεχωριςτϐ Ε.Ε.Ε.. για κϊθε μϋλοσ τησ Ένωςησ/κοινοπραξύασ.

v.

Κατϊ την υποβολό του Ευρωπαώκοϑ Ενιαύου Εγγρϊφου ϑμβαςησ (ΕΕΕ) του ϊρθρου 79 του
Ν.4412/2016, εύναι δυνατό, με μϐνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του
οικονομικοϑ φορϋα η προκαταρκτικό απϐδειξη των λϐγων αποκλειςμοϑ που αναφϋρονται ςτην
παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 73 για το ςϑνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του
διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ
αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐν.
Ωσ εκπρϐςωποσ του οικονομικοϑ φορϋα για την εφαρμογό των ανωτϋρω, νοεύται ο νϐμιμοσ
εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ το ιςχϑον καταςτατικϐ ό το πρακτικϐ εκπροςώπηςόσ
του κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικϐ πρϐςωπο
να εκπροςωπεύ τον οικονομικϐ φορϋα για διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη
διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ (παρ. 13 του ϊρθρου 107 του Ν.4497/2017).

3.

Σα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα κϊθε ςυμμετϋχοντοσ, ϐπωσ το Υ.Ε.Κ. ύδρυςησ και οι τροποποιόςεισ του (για
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διαγωνιζϐμενουσ με μορφό Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμϋνο αντύγραφο ό απϐςπαςμα του καταςτατικοϑ του
διαγωνιζϐμενου και των εγγρϊφων τροποποιόςεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
τοιχεύα και ϋγγραφα απϐ τα οπούα πρϋπει να προκϑπτουν ο Πρϐεδροσ και ο Διευθϑνων ϑμβουλοσ ΑΕ,
τα μϋλη του Δ.., τα υπϐλοιπα πρϐςωπα που ϋχουν δικαύωμα να δεςμεϑουν με την υπογραφό τουσ το
νομικϐ πρϐςωπο και τα ϋγγραφα τησ νομιμοπούηςησ αυτών, αν αυτϐ δεν προκϑπτει ευθϋωσ απϐ το
καταςτατικϐ αναλϐγωσ με τη νομικό μορφό των εταιρειών ό κϊθε ϊλλου νομικοϑ προςώπου.

Οι ενώςεισ Τποψηφύων που υποβϊλλουν κοινό Προςφορϊ θα πρϋπει να καταθϋςουν τα παραπϊνω για κϊθε
Τποψόφιο που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη.
ε περύπτωςη υποβολόσ Προςφορϊσ απϐ Ένωςη Εταιρειών, η Προςφορϊ θα πρϋπει να υποβϊλλεται για ϐλα τα
μϋλη τησ Ένωςησ απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ ειδικϊ εξουςιοδοτημϋνο με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη.
Δικαιολογητικϊ που εκδύδονται ςε Κρϊτοσ εκτϐσ τησ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεϑονται υποχρεωτικϊ και με ποινό
αποκλειςμοϑ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και
δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α188).
(ϊρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016).
Β.2.4. Ελϊχιςτεσ Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ (ϊρθρο 75 του Ν.4412/2016)
Για τη ςυμμετοχό του ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα, ο οικονομικϐσ φορϋασ, οφεύλει να ικανοποιεύ τα παρακϊτω
κριτόρια επιλογόσ (ϊρθρο 75 του Ν.4412/2016), την πλόρωςη των οπούων θα κληθεύ να αποδεύξει, ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα ςτο Ν.4412/2016.
Ο Οικονομικϐσ φορϋασ μπορεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων οικονομικών φορϋων, ςϑμφωνα με τα
αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 78 του Ν.4412/2016, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φϑςησ των δεςμών του με αυτοϑσ.
Ο Οικονομικϐσ φορϋασ μπορεύ να αναθϋςει οποιοδόποτε τμόμα τησ ϑμβαςησ ςε τρύτουσ υπϐ μορφό
υπεργολαβύασ.
Ο Οικονομικϐσ φορϋασ πρϋπει να εκπληρώνει ϐλα τα παρακϊτω κριτόρια επιλογόσ
Α) Καταλληλόλητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ.
1. Προκειμϋνου να εξεταςτεύ η καταλληλϐλητα του για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ,
πρϋπει ο οικονομικϐσ φορϋασ να εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε ϋνα απϐ τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα
που τηροϑνται ςτο κρϊτοσ μϋλοσ εγκατϊςταςόσ του.
Β) Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια
1. Ο γενικϐσ ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών του οικονομικοϑ φορϋα , για τα τρύα (3) τελευταύα διαχειριςτικϊ ϋτη,
πρϋπει να εύναι ανϊ ϋτοσ ςτο 130 % του εκτιμώμενου προϒπολογιςμοϑ του Γενικοϑ υνϐλου του ϋργου
(ΟΜΑΔΑ Α΄ + ΟΜΑΔΑ Β΄), χωρύσ ΥΠΑ
2. ε περύπτωςη που ο οικονομικϐσ φορϋασ, δραςτηριοποιεύται για χρονικϐ διϊςτημα μικρϐτερο των τριών
αναφερϐμενων ανωτϋρω οικονομικών ετών, τϐτε ο γενικϐσ ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών αναφϋρεται για ϐςα
οικονομικϊ ϋτη δραςτηριοποιεύται με τα ύδια κριτόρια που αναφϋρονται ανωτϋρω.
3. Άλλεσ οικονομικϋσ ό χρηματοοικονομικϋσ απαιτόςεισ.
Αφοροϑν κατϊλληλεσ τραπεζικϋσ βεβαιώςεισ για την πιςτοληπτικό ικανϐτητα του Οικονομικοϑ φορϋα .
Γ) Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα.
1. Κατϊ τα τελευταύα τρύα (3) ϋτη ο οικονομικϐσ φορϋασ θα αναφϋρει τισ κϑριεσ υπηρεςύεσ που παρϋχει ό
παρεύχε για ςυντόρηςησ εξοπλιςμοϑ πληροφορικόσ, παρϐμοιεσ με το ΕΡΓΟ.
2.
3.

Ο Οικονομικϐσ φορϋσ θα αναφϋρει το τεχνικϐ προςωπικϐ που θα χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη των υπϐ
ανϊθεςη υπηρεςιών ςυντόρηςησ.
Οι Ελϊχιςτεσ Απαιτόςεισ (Σύτλοι ςπουδών και επαγγελματικών προςϐντων, τεχνικών με ςπουδϋσ ςτην
πληροφορικό) που πρϋπει να πληροϑν εύναι οι εξόσ:
1. Βαςικϐσ τύτλοσ ςπουδών εκπαύδευςησ (ΑΕΙ,ΣΕΙ,ΙΕΚ) με κατεϑθυνςη την Επιςτόμη τησ
Πληροφορικόσ.
2. Να διαθϋτει προςωπικϐ επαρκϋσ ςε πλόθοσ και δεξιϐτητεσ ςτην πληροφορικό (ςπουδϋσ και
εμπειρύα), για την ανϊληψη του ϋργου και οι οπούοι θα καλϑπτουν ϐλη την Ελληνικό Επικρϊτεια.
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Ιςχϑουν οι ακϐλουθοι περιοριςμού ςχετικϊ με τα ποςοςτϊ υπαλλόλων του Αναδϐχου:
(i)
Ο Ρϐλοσ του «Τπεϑθυνου ϋργου Αναδϐχου», πρϋπει να καλϑπτεται απϐ υπϊλληλο του υποψόφιου
Αναδϐχου.
(ii)
Διευκρινύζεται ϐτι, κατ’ ελϊχιςτον το 30% των ςτελεχών που θα υλοποιόςουν το ΕΡΓΟ θα
καλϑπτεται απϐ υπαλλόλουσ του Οικονομικοϑ Υορϋα.
4.

Ο Οικονομικϐσ φορϋασ μπορεύ να αναθϋςει οποιοδόποτε τμόμα τησ ϑμβαςησ ςε τρύτουσ υπϐ μορφό
υπεργολαβύασ. Σο ακϐλουθο τμόμα μπορεύ να καλϑπτει ποςοςτϐ μϋχρι 70% του αντικειμϋνου τησ ϑμβαςησ.

Δ) ύςτημα Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ και Πρότυπα Περιβαλλοντικόσ Διαχεύριςησ.
1. Ο Οικονομικϐσ φορϋασ πρϋπει να διαθϋτει πιςτοποιητικϊ απϐ ανεξϊρτητουσ οργανιςμοϑσ ςχετικϊ με τα
πρϐτυπα διαςφϊλιςησ τησ ποιϐτητασ.

1.
2.
3.

4.

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
Σο Τπουργεύο δϑναται να ζητόςει απϐ τον Τποψόφιο Ανϊδοχο διευκρινόςεισ επύ των ανωτϋρω ςτοιχεύων
τεκμηρύωςησ.
Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ μπορεύ να υποβϊλλει εκτϐσ των ανωτϋρω ςτοιχεύων τεκμηρύωςησ και κϊθε ϊλλο
ςτοιχεύο τεκμηρύωςησ τουσ επϊρκειϊσ του.
ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ αποτελεύ Ένωςη / Κοινοπραξύα:
- τα απαιτοϑμενα ςτην παροϑςα παρϊγραφο ςτοιχεύα τεκμηρύωςησ πρϋπει να υποβϊλλονται ανϊλογα
με τη φϑςη τουσ χωριςτϊ για κϊθε Μϋλοσ τουσ Ένωςησ / Κοινοπραξύασ ό ςυγκεντρωτικϊ για την
Ένωςη / Κοινοπραξύα
- επιτρϋπεται η μερικό κϊλυψη των προϒποθϋςεων απϐ τα Μϋλη τησ, αρκεύ ϐμωσ ςυνολικϊ να
καλϑπτονται ϐλεσ.
τοιχεύα τεκμηρύωςησ που εκδύδονται ςε γλώςςα ϊλλη, εκτϐσ τουσ ελληνικόσ, θα ςυνοδεϑονται
υποχρεωτικϊ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα.

Β.2.5 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ
Β.2.5.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών
Προσ προκαταρκτικό απϐδειξη ϐτι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ : α) δεν βρύςκονται ςε μύα απϐ τισ
καταςτϊςεισ του κεφαλαύου Β.2.2. «Λϐγοι αποκλειςμοϑ» και β) πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των
κεφαλαύων Β.2.3 & Β.2.4 τησ παροϑςησ, προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ ωσ δικαιολογητικϐ
ςυμμετοχόσ το προβλεπϐμενο απϐ το αρ. 79, παρ. 1 & 3 του Ν.4412/2016 Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Έγγραφο ϑμβαςησ
(ΕΕΕ), ςϑμφωνα με το επιςυναπτϐμενο ςτην παροϑςα Παρϊρτημα Σ, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη Τπεϑθυνη
Δόλωςη με τισ ςυνϋπειεσ του Ν.1599/1986.
Β.2.5.2 Αποδεικτικϊ μϋςα
Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι ϐροι και προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τουσ, ϐπωσ
ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ Β.2.1 ϋωσ Β.2.5, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των
δικαιολογητικών, τησ παραγρϊφου B.4.2 (υποβολό δικαιολογητικών προςωρινοϑ αναδϐχου) , και κατϊ τη ςϑναψη
τησ ςϑμβαςησ ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, αν και ςτο
μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατϐτητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ
απευθεύασ μϋςω πρϐςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα
διατύθεται δωρεϊν, ϐπωσ εθνικϐ μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικϐ φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα
αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςϑςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων
εμπεριϋχεται ςτο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Έγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ).
1. Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λϐγων αποκλειςμοϑ του ϊρθρου Β.2.2 οι προςφϋροντεσ οικονομικού
φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
Α/Α


ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ
Για την περύπτωςη (i) του ϊρθρου Β.2.2, απϐςπαςμα ςχετικοϑ μητρώου, ϐπωσ του ποινικοϑ μητρώου ό,
ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδϑναμου εγγρϊφου που εκδύδεται απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λϐγω οικονομικϐσ
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φορϋασ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι πληροϑνται αυτϋσ οι προϒποθϋςεισ.
Η υποχρϋωςη αποκλειςμοϑ οικονομικοϑ φορϋα εφαρμϐζεται επύςησ ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του
οπούου εκδϐθηκε αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό
εποπτικοϑ οργϊνου του εν λϐγω οικονομικοϑ φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό
ελϋγχου ςε αυτϐ.
Η παραπϊνω υποχρϋωςη αφορϊ ιδύωσ:
τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ό Ε.Ε.) ςτουσ
διαχειριςτϋσ.
τισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε.) ςτον Διευθϑνοντα ϑμβουλο και ςε ϐλα τα μϋλη του
Διοικητικοϑ υμβουλύου.
ημειώνεται ϐτι ςε περύπτωςη που το απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου φϋρει καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ,
οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να επιςυνϊπτουν τησ αναφερϐμενεσ ςε αυτϐ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ
ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου pdf.



Για την περύπτωςη (ii) του ϊρθρου Β.2.2 :

 Για την υποπερύπτωςη (α) τησ περύπτωςησ (ii) τησ παρ. Δ:
(Για ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ πρόςωπα εγκατεςτημϋνα ςτην Ελλϊδα) Πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται
απϐ αρμϐδια κατϊ περύπτωςη αρχό, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο προςωρινϐσ Ανϊδοχοσ εύναι
ενόμεροσ ωσ τησ υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τησ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κυρύασ και
επικουρικόσ) και ωσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του.
Διευκρινύζεται ϐτι το πιςτοποιητικϐ αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ θα αφορϊ ϐλουσ τουσ
απαςχολοϑμενουσ με οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ ςτην επιχεύρηςη του ςυμμετϋχοντοσ και ϐχι μϐνο
τουσ αςφαλιςμϋνουσ του Ι.Κ.Α.
(Για αλλοδαπϊ) Πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ αρμϐδια κατϊ περύπτωςη αρχό, τησ χώρασ
εγκατϊςταςόσ τησ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ του που αφοροϑν τησ
ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του.


Για την υποπερύπτωςη (α) τησ περύπτωςησ (iii) του ϊρθρου Β.2.2:
Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του, απϐ το οπούο να
προκϑπτει ϐτι δεν τελοϑν υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ
ό τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα
πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε
οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ
διατϊξεισ νϐμου.





Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου (iii) του ϊρθρου Β.2.2:
Τπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ
αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του κρϊτουσ - μϋλουσ ό
τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ του οι οριζϐμενοι
ςτην παρϊγραφο λϐγοι αποκλειςμοϑ.
Για την περύπτωςη (iv) του ϊρθρου Β.2.2:
Τπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ
αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του κρϊτουσ - μϋλουσ ό
τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του ϐτι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απϐφαςη
αποκλειςμοϑ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016.

2. Δικαιολογητικϊ απϐδειξησ πλόρωςησ ελϊχιςτων προϒποθϋςεων (Παρϊρτημα ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α του
Ν.4412/2016)
Επιπροςθϋτωσ ςτο ςφραγιςμϋνο φϊκελο «Δικαιολογητικϊ κατϊ τη διαδικαςύα κατακϑρωςησ», ο Τποψόφιοσ
Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ςυμπεριλϊβει, με ποινό αποκλειςμοϑ, για την απϐδειξη τησ πλόρωςησ των ελϊχιςτων
προϒποθϋςεων φερεγγυϐτητασ, αξιοπιςτύασ και χρηματοπιςτωτικόσ, οικονομικόσ, καθώσ και τεχνικόσ ικανϐτητασ
τα παρακϊτω:
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Α/
Α
1.

2.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ
Καταλληλϐλητα για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ. Πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του οικεύου
επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ μητρώου, με το οπούο θα πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό του ςε αυτϐ και
το ειδικϐ επϊγγελμϊ του κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ και αφετϋρου ϐτι εξακολουθοϑν να
παραμϋνουν εγγεγραμμϋνοι μϋχρι τησ επιδϐςεωσ τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1. Ιςολογιςμοϑσ ό αποςπϊςματα ιςολογιςμών, ςτην περύπτωςη που η
δημοςύευςό τουσ εύναι υποχρεωτικό απϐ την νομοθεςύα τησ χώρασ
εγκατϊςταςησ για τα τρύα τελευταύα ϋτη, ϐπωσ αυτϊ αναφϋρονται. ε
περύπτωςη που ςϑμφωνα με την νομοθεςύα δεν υποχρεοϑται ςε
δημοςύευςη ιςολογιςμοϑ, τϐτε θα πρϋπει να υποβϊλλει υπεϑθυνη
δόλωςη για τον κϑκλο εργαςιών.
2. Κατϊλληλεσ τραπεζικϋσ βεβαιώςεισ για την πιςτοληπτικό ικανϐτητα του Οικονομικοϑ φορϋα.
ΣΕΦΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
3.1
3.2

Αναλυτικό παρουςύαςη των κϊτωθι χαρακτηριςτικών του υποψόφιου Αναδϐχου:
επιχειρηματικό δομό
τομεύσ δραςτηριϐτητασ
προώϐντα και υπηρεςύεσ
ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ προτύθεται να αναθϋςει υπεργολαβικϊ ςε τρύτουσ την
υλοπούηςη τμόματοσ του υπϐ ανϊθεςη Έργου, τϐτε θα πρϋπει να καταθϋςει ςυμπληρωμϋνο τον
παρακϊτω πύνακα καθώσ και τουσ ςχετικϋσ δηλώςεισ ςυνεργαςύασ.

Περιγραφό τμόματοσ Έργου
που προτύθεται ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ
να αναθϋςει ςε Τπεργολϊβο

3.3.

Επωνυμύα Τπεργολϊβου

Ημερομηνύα Δόλωςησ
υνεργαςύασ

Κατϊλογο των κυριϐτερων ςυναφών ϋργων ςυντόρηςησ που εκτϋλεςε κατϊ τα τρύα (3)
τελευταύα ϋτη, ιδύου ό μεγαλϑτερου μεγϋθουσ με το υπϐ ανϊθεςη ΕΡΓΟ. Αν ο Πελϊτησ εύναι
δημϐςιοσ φορϋασ, ωσ ςτοιχεύο τεκμηρύωςησ υποβϊλλεται πιςτοποιητικϐ ό πρωτϐκολλο
παραλαβόσ που ςυντϊςςεται απϐ την αρμϐδια Δημϐςια Αρχό. Αν ο Πελϊτησ εύναι ιδιώτησ, ωσ
ςτοιχεύο τεκμηρύωςησ υποβϊλλεται δόλωςη εύτε του ιδιώτη, εύτε του υποψηφύου Αναδϐχου, και
ϐχι η ςχετικό ϑμβαςη Έργου.

Ο Κατϊλογοσ Έργων πρϋπει να ϋχει την εξόσ μορφό:
Α ΠΕΛΑΣΗ ΤΝΣΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟ
/

ΜΗ
ΕΚΣΕΛΕ
Α
ΠΕΡΙΓΡΑ Η ΕΡΓΟΤ ΛΟΓΙΜΟ
ΥΗ ΣΟΤ (απϐ
– 
ΕΡΓΟΤ
ϋωσ)

ΠΑΡΟΤ
Α ΥΑΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΤΝΕΙΥΟΡ
Α ΣΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΟΣ
Ο
ΤΜΜΕΣ
ΟΦΗ
ΣΟ
ΕΡΓΟ
(προϒπολογιςμϐσ
)

ΣΟΙΦΕΙΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

(τϑποσ
&
ημερομηνύα)

Όπου
- «ΠΑΡΟΤΑ ΥΑΗ»: ολοκληρωμϋνο επιτυχώσ / ςε εξϋλιξη
- «ΣΟΙΦΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ»: πιςτοποιητικϐ Δημϐςιασ Αρχόσ, πρωτϐκολλο παραλαβόσ Δημϐςιασ
Αρχόσ, δόλωςη πελϊτη-ιδιώτη, δόλωςη υποψηφύου Αναδϐχου
Απϐ τα παραπϊνω ϋργα, ϋνα (1) τουλϊχιςτον παρϐμοιο με το αντικεύμενο του υπϐ ανϊθεςη Έργου, το
οπούο ϋχει ολοκληρωθεύ επιτυχώσ απϐ τον Τποψόφιο Ανϊδοχο, θα πρϋπει να παρουςιαςτεύ αναλυτικϊ
3.4.
τελϋχη Ομϊδασ Έργου
Διευκρινύζεται ϐτι, κατ’ ελϊχιςτον το 30% των ςτελεχών που θα υλοποιόςουν το ΕΡΓΟ θα καλϑπτεται
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απϐ υπαλλόλουσ του Οικονομικοϑ Υορϋα.
Πύνακασ των υπαλλόλων του Οικονομικού Υορϋα που θα ςυμμετϋχουν ςτην Ομϊδα Έργου, ςϑμφωνα
με το ακϐλουθο υπϐδειγμα:
(Α)
Εταιρεύα
(ςε
Α/
Ονοματεπώνυμο
Τπαλλόλου Θϋςη
Ποςοςτϐ
περύπτωςη Ένωςησ /
Α
υποψηφύου Αναδϐχου
ςτην Ομϊδα Έργου
ςυμμετοχόσ
Κοινοπραξύασ)
(%)

Πύνακασ των ςτελεχών των Τπεργολϊβων του Οικονομικού Υορϋα που θα ςυμμετϋχουν ςτην
Ομϊδα Έργου, ςϑμφωνα με το ακϐλουθο υπϐδειγμα:
(Β)
Α/
Επωνυμύα Εταιρεύασ Ονοματεπώνυμο
τελϋχουσ Θϋςη
Ποςοςτϐ
Α
Τπεργολϊβου
Τπεργολϊβου
ςτην Ομϊδα Έργου
ςυμμετοχό
σ (%)

(Α) + (Β) = 100%
3.5.
4.

Βιογραφικϊ ςτελεχών

ϑςτημα Διαςφϊλιςησ Ποιϐτητασ (Δ)
Πιςτοποιητικϐ ISO 9001 ό ιςοδϑναμο, εν ιςχϑ, για τη διαχεύριςη ποιϐτητασ των παρεχϐμενων υπηρεςιών,
ISO 27001:2013 ό ιςοδϑναμο, εν ιςχϑ, για τη διαχεύριςη αςφϊλειασ πληροφοριακών ςυςτημϊτων.
την περύπτωςη που τα προώϐντα/οι υπηρεςύεσ δεν πιςτοποιοϑνται ςϑμφωνα με τα εναρμονιςμϋνα
ευρωπαώκϊ πρϐτυπα, πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ πιςτοποιητικϊ ςυμμϐρφωςησ που ϋχουν εκδοθεύ απϐ
φορϋα πιςτοπούηςησ προώϐντων/υπηρεςιών διαπιςτευμϋνο προσ τοϑτο εύτε απϐ το Εθνικϐ ϑςτημα
Διαπύςτευςησ Α.Ε. (Ε..Τ.Δ.) ό απϐ φορϋα διαπύςτευςησ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ υνεργαςύασ για τη
Διαπύςτευςη (European Cooperation For Accreditation-E.A.) και τησ αντύςτοιχησ υμφωνύασ Αμοιβαύασ
Αναγνώριςησ (M.L.A.) αυτόσ.
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
1.

Η αρμϐδια Επιτροπό δϑναται να ζητόςει απϐ τον Τποψόφιο Ανϊδοχο διευκρινόςεισ επύ των ανωτϋρω
ςτοιχεύων τεκμηρύωςησ.

2.

Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ μπορεύ να υποβϊλλει εκτϐσ των ανωτϋρω ςτοιχεύων τεκμηρύωςησ και κϊθε ϊλλο
ςτοιχεύο τεκμηρύωςησ τουσ επϊρκειϊσ του.

3.

ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ αποτελεύ Ένωςη / Κοινοπραξύα:

4.

-

τα απαιτοϑμενα ςτην παροϑςα παρϊγραφο ςτοιχεύα τεκμηρύωςησ πρϋπει να υποβϊλλονται ανϊλογα
με τη φϑςη τουσ χωριςτϊ για κϊθε Μϋλοσ τουσ Ένωςησ / Κοινοπραξύασ ό ςυγκεντρωτικϊ για την
Ένωςη / Κοινοπραξύα

-

επιτρϋπεται η μερικό κϊλυψη των προϒποθϋςεων απϐ τα Μϋλη τησ, αρκεύ ϐμωσ ςυνολικϊ να
καλϑπτονται ϐλεσ.

τοιχεύα τεκμηρύωςησ που εκδύδονται ςε γλώςςα ϊλλη, εκτϐσ τουσ ελληνικόσ, θα ςυνοδεϑονται
υποχρεωτικϊ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα.

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, κατϊ περύπτωςη
δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα
προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Επιςόμανςη:
χετικϊ με την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ υποβολόσ πρωτοτϑπων ό επικυρωμϋνων αντιγρϊφων εγγρϊφων ςε
διαγωνιςμοϑσ δημοςύων ςυμβϊςεων διευκρινύζονται τα εξόσ:
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1. Απλϊ αντύγραφα δημοςύων εγγρϊφων
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτϑπων ό των ακριβών αντιγρϊφων των
δημοςύων εγγρϊφων, που ϋχουν εκδοθεύ απϐ τισ υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ τησ περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 του
ϊρθρου 1 του νϐμου 4250/2014. ημειωτϋον ϐτι η παραπϊνω ρϑθμιςη δεν καταλαμβϊνει τα ςυμβολαιογραφικϊ
ϋγγραφα (λ.χ. πληρεξοϑςια, ϋνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για τα οπούα ςυνεχύζει να υφύςταται η υποχρϋωςη
υποβολόσ επικυρωμϋνων αντιγρϊφων.
Επύςησ, γύνονται αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα απϐ αντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ απϐ αλλοδαπϋσ
αρχϋσ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι αυτϊ εύναι νομύμωσ επικυρωμϋνα απϐ την αρμϐδια αρχό τησ χώρασ αυτόσ, και
ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγϐρων
(Ν4194/2013). ημειώνεται ϐτι δεν θύγονται και εξακολουθοϑν να ιςχϑουν, οι απαιτόςεισ υποβολόσ δημοςύων
εγγρϊφων με ςυγκεκριμϋνη επιςημεύωςη (APOSTILLE), οι οπούεσ απορρϋουν απϐ διεθνεύσ ςυμβϊςεισ τησ χώρασ
(ϑμβαςη τησ Φϊγησ) ό ϊλλεσ διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ (βλ. και ςημεύο 6.2.)
2. Απλϊ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων.
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα απϐ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων τα οπούα ϋχουν
επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγϐρων (Ν
4194/2013), καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα απϐ τα πρωτϐτυπα ϐςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν θεώρηςη
απϐ υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του νϐμου 4250/2014.
3. Πρωτϐτυπα ϋγγραφα και επικυρωμϋνα αντύγραφα γύνονται αποδεκτϊ.
Β.2.6 Εγγύηςη υμμετοχόσ
Η Προςφορϊ του Οικονομικοϑ Υορϋα πρϋπει υποχρεωτικϊ και με ποινό αποκλειςμού να ςυνοδεϑεται απϐ
Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ, τησ οπούασ το ποςϐ θα πρϋπει να καλϑπτει ςε ευρώ (€) ποςοςτϐ 2% τησ
εκτιμώμενησ αξύασ του προϒπολογιςμοϑ του ϋργου (μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) με ανϊλογη
ςτρογγυλοπούηςη.
υγκεκριμϋνα το ϑψοσ τησ Εγγυητικόσ Επιςτολόσ υμμετοχόσ εύναι τρεισ χιλιϊδεσ εξακϐςια τριϊντα τρια ευρώ
και ογδϐντα οκτώ λεπτϊ (3.633,88€) που αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτϐ 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ του ςυνϐλου του
ϋργου, χωρύσ ΥΠΑ, ό ςε περύπτωςη κατϊθεςησ προςφορϊσ για μϋροσ του ϋργου το ϑψοσ τησ εγγυητικόσ
ανϋρχεται ςε δϑο χιλιϊδεσ εκατϐν τριϊντα πϋντε ευρώ και ενενόντα οκτώ λεπτϊ (2.135,98€) για την ΟΜΑΔΑ Α
«ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ» και χύλια τετρακϐςια ενενόντα επτϊ ευρώ και ενενόντα λεπτϊ (1.497,90€) για την ΟΜΑΔΑ
Β «ΕΚΣΤΠΩΣΕ».
Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ εκδύδονται απϐ πιςτωτικϐ ύδρυμα που λειτουργεύ νϐμιμα ςτα κρϊτη –μϋλη
τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου ό ςτα κρϊτη – μϋρη τησ υμφωνύασ Δημοςύων
υμβϊςεων του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Εμπορύου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α139) και ϋχουν,
ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτϐ. Μποροϑν επύςησ να εκδύδονται απϐ το Ε.Σ.Α.Α. –
Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτϐ
του αντύςτοιχου χρηματικοϑ ποςοϑ. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο
Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγϑηςησ
επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγϑηςη οικονομικοϑ φορϋα.
Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων απϐ ϋναν ό περιςςϐτερουσ εκδϐτεσ τησ
παραπϊνω παραγρϊφου
Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ που εκδύδονται ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ απϐ τα παραπϊνω εκτϐσ τησ Ελλϊδασ,
θα ςυνοδεϑονται υποχρεωτικϊ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα.
Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ θα πρϋπει να εύναι ςυμπληρωμϋνεσ ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα. Οι
εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) τον εκδϐτη,
γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθϑνονται, δ) τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ, ε) το ποςϐ που καλϑπτει η
εγγϑηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη του οικονομικοϑ φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται
η εγγϑηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται ϐλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), ζ) τουσ ϐρουσ
ϐτι: αα) η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ
διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ϐτι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται
ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την καταληκτικό ημερομηνύα
υποβολόσ προςφορών του διαγωνιςμοϑ, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ, ι) την
ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ τον εκδϐτη τησ εγγϑηςησ να καταβϊλει το ποςϐ τησ εγγϑηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντϐσ
πϋντε (5) ημερών μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο απευθϑνεται και ια) ςτην
περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ, τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ.
την περύπτωςη Ένωςησ η Εγγϑηςη υμμετοχόσ περιλαμβϊνει και ϐρο ϐτι αυτό καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων
των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην Ένωςη.
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Όςον αφορϊ ειδικϊ ςτα γραμμϊτια ςϑςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και
Δανεύων, για την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη), αυτϊ
ςυςτόνονται ςϑμφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που διϋπει αυτϐ και ειδικϐτερα βϊςει του ϊρθρου 4 του π.δ τησ 30
Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδϐςεωσ παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ
τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). ϑμφωνα με τη Γνωμοδϐτηςη 34/1992 του ΝΚ, ςτισ εγγυοδοτικϋσ
παρακαταθόκεσ εκ τησ φϑςεωσ δεν μπορεύ να τεθεύ ο ϐροσ “η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο
δε εκδϐτησ παραιτεύται τησ ϋνςταςησ διζόςεωσ”. χετικϊ πρϐτυπα/υποδεύγματα δελτύων ςϑςταςησ χρηματικών
εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπϊρχουν ςτον ιςτϐτοπο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων.
Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχϑει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρϐνου ιςχϑοσ τησ
προςφορϊσ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ
απϐ τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγϑηςησ
ςυμμετοχόσ. Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, αν ο προςφϋρων αποςϑρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια
ιςχϑοσ αυτόσ, παρϋχει ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ, δεν προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπϐμενα απϐ την
παροϑςα δικαιολογητικϊ ό δεν προςϋλθει εγκαύρωσ για υπογραφό τησ ςϑμβαςησ
Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκϐμιςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ.
Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιποϑσ προςφϋροντεσ μετϊ:
α) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προςφυγόσ ό την ϋκδοςη απϐφαςησ επύ αςκηθεύςασ προςφυγόσ
κατϊ τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ και
β) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ αςφαλιςτικών μϋτρων ό την ϋκδοςη απϐφαςησ επ’ αυτών
Η επιτροπό διενϋργειασ επικοινωνεύ με τουσ εκδϐτεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου να διαπιςτώςει την
εγκυρϐτητϊ τουσ, παραλαμβϊνει, μονογρϊφει και ελϋγχει το φυςικϐ αρχεύο.
Δικαιολογητικϊ που εκδύδονται ςε Κρϊτοσ εκτϐσ τησ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεϑονται υποχρεωτικϊ και με ποινό
αποκλειςμοϑ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και
δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α188).
(ϊρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016)
Β.3 . ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
Β.3.1 Φρόνοσ & Σρόποσ υποβολόσ Προςφορών
Με την υποβολό τησ Προςφορϊσ θεωρεύται ϐτι ο προςφϋρων αποδϋχεται ανεπιφϑλακτα τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ
Διακόρυξησ. Επύςησ, ςε περύπτωςη νομικών προςώπων, θεωρεύται ϐτι η υποβολό τησ Προςφορϊσ και η ςυμμετοχό
ςτο διαγωνιςμϐ ϋχουν εγκριθεύ απϐ το αρμϐδιο ϐργανο του ςυμμετϋχοντοσ νομικοϑ προςώπου.
Οι προςφορϋσ καθώσ και ϐλα τα ϋγγραφα που αφοροϑν ςτο διαγωνιςμϐ, φϋρουν ψηφιακό υπογραφό,
υποβϊλλονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ www.promitheus.gov.gr,
μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παροϑςα διακόρυξη, ςτην ελληνικό γλώςςα, ςε
ηλεκτρονικϐ φϊκελο, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτην 56902/215/019.05.2017 (ΥΕΚ 1924 Β 02.06.2017)
απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του
Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.) καθώσ και ςτο Ν.4412/2016.
Η πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ θα περιϋχεται ςτον φϊκελο των δικαιολογητικών.
Επιςημαύνεται ότι τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ό τα ϊλλα ςτοιχεύα του (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ –
Σεχνικό προςφορϊ» που ϋχουν υποβληθεύ με την ηλεκτρονικό προςφορϊ και απαιτούνται να προςκομιςθούν ςτην
αναθϋτουςα αρχό εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών εύναι τα δικαιολογητικϊ και ςτοιχεύα που δεν ϋχουν
εκδοθεύ/ςυνταχθεύ από τον ύδιο τον οικονομικό φορϋα και κατϊ ςυνϋπεια δεν φϋρουν την ψηφιακό του υπογραφό. Ωσ
τϋτοια ςτοιχεύα ενδεικτικϊ εύναι: η εγγύηςη ςυμμετοχόσ, πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ από δημόςιεσ αρχϋσ ό
φορεύσ.
Β.3.2 Περιεχόμενο προςφορών
Οι Προςφορϋσ ςυντϊςςονται ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ. Οι Προςφορϋσ υποβϊλλονται
ηλεκτρονικώσ και θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν ϐλα ϐςα καθορύζονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη, υποχρεωτικϊ
ςτην Ελληνικό γλώςςα με εξαύρεςη τουσ τεχνικοϑσ ϐρουσ που δϑνανται να αναφϋρονται και ςτην Αγγλικό γλώςςα
(Ελληνικϐ Γλωςςϊριο Πληροφορικόσ Ε.Π.Τ.). Αν αυτού δεν μποροϑν να αποδοθοϑν ςτην Ελληνικό θα αναφϋρονται
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μϐνον ςτην Αγγλικό. Σα εγχειρύδια που θα ςυνοδεϑουν την Προςφορϊ, μποροϑν να υποβϊλλονται ςτην Αγγλικό
γλώςςα.
Σα περιεχϐμενα του ηλεκτρονικοϑ φακϋλου τησ προςφορϊσ ορύζονται ωσ εξόσ:
Ένασ (υπϐ)φϊκελοσ* με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ – Σεχνικό προςφορϊ» και
Ένασ (υπϐ)φϊκελοσ* με την ϋνδειξη «Οικονομικό προςφορϊ»
* (υπό)φϊκελοσ: κατηγορύα επιςυναπτόμενων αρχεύων ςτο ςύςτημα
Μϋςα ςτον (υπο)φϊκελο* με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ – Σεχνικό προςφορϊ» τοποθετοϑνται:

- Σα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ που υποβϊλλονται με την προςφορϊ, τα οπούα προςδιορύζονται ςτισ παραπϊνω
παραγρϊφουσ τησ παροϑςασ διακόρυξησ.

- Η τεχνικό προςφορϊ του Οικονομικοϑ Υορϋα.
Μϋςα ςτον (υπο)φϊκελο* με την ϋνδειξη «Οικονομικό προςφορϊ» τοποθετεύται η οικονομικό προςφορϊ του
Οικονομικοϑ Υορϋα.
Η τεχνικό προςφορϊ ςυντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του υςτόματοσ.
τη ςυνϋχεια, το ϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ςε μορφό pdf, το οπούο υπογρϊφεται ψηφιακϊ και
υποβϊλλεται απϐ τον προςφϋροντα. Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του
υςτόματοσ και του παραγϐμενου ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικοϑ αρχεύου πρϋπει να ταυτύζονται. ε
αντύθετη περύπτωςη, το ϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το
ηλεκτρονικϐ αρχεύο pdf. ε περύπτωςη διϊςταςησ των ςτοιχεύων που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό
φϐρμα του υςτόματοσ και του ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικοϑ αρχεύου υπεριςχϑει το τελευταύο.
Εφϐςον οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςϑνολϐ τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φϐρμεσ του
υςτόματοσ, ο προςφϋρων επιςυνϊπτει ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα.
ε κϊθε περύπτωςη τα περιεχϐμενα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ θα πρϋπει να αποτυπωθοϑν αναλυτικϊ και να
υποβληθοϑν μϋςω του ςυςτόματοσ ςυνημμϋνα, ςε μορφό αρχεύου pdf ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα.
Επιςημαύνεται ότι:
Σα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ που ϋχουν εμπιςτευτικϐ χαρακτόρα, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν.
4412/2016, υποβϊλλονται ςτον οικεύο (υπο)φϊκελο ωσ ξεχωριςτϐ αρχεύο και ςημαύνονται απϐ τον οικονομικϐ
φορϋα με χρόςη του ςχετικοϑ πεδύου του υςτόματοσ. ε αντύθετη περύπτωςη θα δϑναται να λαμβϊνουν γνώςη
αυτών των πληροφοριών οι ςυνδιαγωνιζϐμενοι. Η ϋννοια τησ πληροφορύασ εμπιςτευτικοϑ χαρακτόρα αφορϊ μϐνο
ςτην προςταςύα του απορρότου που καλϑπτει τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα τησ επιχεύρηςησ του ενδιαφερομϋνου.
την περύπτωςη αυτό πρϋπει ο προςφϋρων να αναφϋρει ρητϊ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ νομοθετικϋσ ό κανονιςτικϋσ
διατϊξεισ ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικϐτητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ. Δεν
χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδασ, τισ προςφερϐμενεσ ποςϐτητεσ, την
οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ που χρηςιμοποιοϑνται για την αξιολϐγηςη. (ϊρθρο
21 Ν. 4412/2016).
Η αρμϐδια Επιτροπό θα αξιολογόςει τα παρεχϐμενα απϐ τουσ προςφϋροντεσ ςτοιχεύα κατϊ την αξιολϐγηςη των
Σεχνικών Προςφορών.
ε περύπτωςη που δεν ϋχει απαντηθεύ οποιοςδόποτε ϐροσ των τεχνικών απαιτόςεων, τϐτε η απϊντηςη θεωρεύται
αρνητικό.
ε περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ απϐ Ένωςη Εταιρειών ςε αυτόν πρϋπει να αναγρϊφεται και οριοθετεύται με
ςαφόνεια το τμόμα του αντικειμϋνου του Έργου που θα αναλϊβει κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ, το ποςοςτϐ επύ του
ςυμβατικοϑ τιμόματοσ που θα αντιςτοιχεύ ςε κϊθε μϋλοσ (ποςοςτϐ, ϐχι απϐλυτη τιμό), να παρουςιϊζεται ο τρϐποσ
ςυνεργαςύασ των μελών μεταξϑ τουσ κατϊ την υλοπούηςη του Έργου.
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Οι οικονομικού φορεύσ αναφϋρουν το τμόμα τησ ςϑμβαςησ που προτύθενται να αναθϋςουν υπϐ μορφό
υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνουν (ϊρθρο 58 Ν. 4412)
ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ ΠΟΤ ΟΡΙΖΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ, ΕΙΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΜΗ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΠΡΟ ΑΤΣΟΤ ΤΝΕΠΑΓΕΣΑΙ ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΣΗ
ΠΡΟΥΟΡΑ.
Η οικονομικό προςφορϊ ςυντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του
υςτόματοσ. τη ςυνϋχεια, το ϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ςε μορφό pdf, το οπούο υπογρϊφεται
ψηφιακϊ και υποβϊλλεται απϐ τον προςφϋροντα. Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό
φϐρμα του υςτόματοσ και του παραγϐμενου ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικοϑ αρχεύου πρϋπει να
ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη, το ϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει
εκ νϋου το ηλεκτρονικϐ αρχεύο pdf. ε περύπτωςη διϊςταςησ των ςτοιχεύων που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό
ηλεκτρονικό φϐρμα του υςτόματοσ και του ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικοϑ αρχεύου υπεριςχϑει το
τελευταύο
Εφϐςον η οικονομικό προςφορϊ δεν ϋχει αποτυπωθεύ ςτο ςϑνολϐ τησ ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του
ςυςτόματοσ, ο προςφϋρων επιςυνϊπτει ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα.
α. Η Οικονομικό Προςφορϊ πρϋπει να περιλαμβϊνει το ποςϐ ςε Ευρώ για τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ολογρϊφωσ και
αριθμητικώσ, ϋναντι του οπούου προτύθεται να εκτελϋςει ο Τποψόφιοσ το Έργο, τϐςο μη ςυμπεριλαμβανομϋνου
του ΥΠΑ, ϐςο και ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ. Η αναγραφό τησ τιμόσ ςε Ευρώ μπορεύ να γύνει μϋχρι και
δϑο δεκαδικϊ ψηφύα. ε περύπτωςη που αναφϋρεται εςφαλμϋνοσ ΥΠΑ αυτϐσ διορθώνεται απϐ την Τπηρεςύα.
β. Εφϐςον απϐ την Οικονομικό Προςφορϊ δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η προςφερϐμενη τιμό, η προςφορϊ θα
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
γ. Η οικονομικό προςφορϊ καλϑπτει την υλοπούηςη του ςυνϐλου του ϋργου και αφορϊ τισ κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ,
επιβαρϑνςεισ, αμοιβϋσ (τρύτων, προςωπικοϑ, ςυνεργατών κ.λπ.), την αμοιβό του Αναδϐχου, καθώσ και κϊθε
παρεχϐμενη υπηρεςύα του Αναδϐχου προσ την Αναθϋτουςα Αρχό ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του Έργου.
δ. Αν ςτο διαγωνιςμϐ διαπιςτωθεύ ϐτι οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το
αντικεύμενο του διαγωνιςμοϑ, η επιτροπό αξιολϐγηςησ, πριν την απϐρριψη τησ προςφορϊσ, απαιτεύ απϐ τουσ
προςφϋροντεσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κϐςτοσ που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ εντϐσ αποκλειςτικόσ
προθεςμύασ, κατ΄ ανώτερο ϐριο δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ. Σο
περιεχϐμενο, η παροχό και ο τρϐποσ αξιολϐγηςησ θα γύνεται ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 88 του
Ν. 4412/2016. Η Επιτροπό διενϋργειασ, ςε ςυνεννϐηςη με τον προςφϋροντα, ελϋγχει τη ςϑνθεςη τησ
προςφορϊσ βϊςει των παραςχεθϋντων δικαιολογητικών, τα οπούα εύναι τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 89 του
ιδύου νϐμου (ϊρθρα 88 και 89).
Η αναγραφό τησ τιμόσ ςε ΕΤΡΩ, μπορεύ να γύνεται με δϑο ό και περιςςϐτερα δεκαδικϊ ψηφύα (ϊνευ ορύου), εφϐςον
χρηςιμοποιεύται ςε ενδιϊμεςουσ υπολογιςμοϑσ. Σο γενικϐ ςϑνολο ςτρογγυλοποιεύται ςε δυο δεκαδικϊ ψηφύα, προσ
τα ϊνω εϊν το τρύτο δεκαδικϐ ψηφύο εύναι ύςο ό μεγαλϑτερο του πϋντε και προσ τα κϊτω εϊν εύναι μικρϐτερο του
πϋντε.
Η αμοιβό για το ϋργο υπϐκειται ςε κρατόςεισ α) 0,06216% υπϋρ ΕΑΑΔΗΤ και β) 0,06216% υπϋρ ΑΕΠΠ, οι οπούεσ
υπολογύζονται ςτο ςϑνολο τησ προςφορϊσ, πριν ςυμπεριληφθεύ ο Υ.Π.Α. και βαρϑνουν τον Ανϊδοχο. Εφϐςον κατϊ
τισ ημερομηνύεσ πληρωμών ϋχουν ενεργοποιηθεύ και ϊλλεσ κρατόςεισ που καθορύζονται ςτο ν.4412/2016 (π.χ.
ϊρθρο 36, παρ. 6) θα γύνει ςχετικό παρακρϊτηςη.
Οι τιμϋσ που θα δοθοϑν με την προςφορϊ εύναι ςταθερϋσ για ϐλη τη διϊρκεια του Έργου (ςυμπεριλαβανομϋνου του
δικαιώματοσ προαύρεςησ για ϋνα (1) ϋτοσ) και αποκλεύεται οποιαδόποτε αναπροςαρμογό αυτών. Προςφορϋσ που
θϋτουν ϐρο αναπροςαρμογόσ τησ τιμόσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ, αποκλεύεται δε η υποβολό νϋασ
προςφορϊσ ό η τροποπούηςη τησ υποβληθεύςασ.
Εφαρμογϋσ/Τπηρεςύεσ που προςφϋρονται δωρεϊν θα αναγρϊφονται ςτουσ Πύνακεσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ με
την ϋνδειξη «ΦΩΡΙ ΚΟΣΟ» ςτη ςτόλη τιμών. ε κϊθε περύπτωςη ϐμωσ που ϋχει παραληφθεύ η αναγραφό τιμόσ
ενώ αναφϋρονται οι εφαρμογϋσ/υπηρεςύεσ, ακϐμα και αν δεν υπϊρχει η ϋνδειξη «ΦΩΡΙ ΚΟΣΟ» θεωρεύται ϐτι οι
εφαρμογϋσ/υπηρεςύεσ ϋχουν προςφερθεύ δωρεϊν.
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ε περύπτωςη υποβολόσ Προςφορϊσ απϐ Ένωςη Εταιρειών ςτην Προςφορϊ πρϋπει να αναγρϊφεται και
οριοθετεύται με ςαφόνεια το τμόμα του αντικειμϋνου του Έργου που θα αναλϊβει κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ, το
ποςοςτϐ επύ του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ που θα αντιςτοιχεύ ςε κϊθε μϋλοσ (ποςοςτϐ και απϐλυτη τιμό), να
παρουςιϊζεται ο τρϐποσ ςυνεργαςύασ των μελών μεταξϑ τουσ κατϊ την υλοπούηςη του Έργου και να
ςυμπληρώνεται αντύςτοιχοσ πύνακασ.
ε περύπτωςη λογιςτικόσ αςυμφωνύασ μεταξϑ τησ τιμόσ μονϊδασ και τησ ςυνολικόσ τιμόσ, υπεριςχϑει η τιμό
μονϊδασ.
Προςφορϊ που εύναι αϐριςτη ό αν η προςφερϐμενη τιμό δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η Προςφορϊ απορρύπτεται
ωσ απαρϊδεκτη.
Προςφορϊ που δε δύδει τιμό ςε ευρώ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
Τπϐδειγμα οικονομικόσ προςφορϊσ επιςυνϊπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ τησ παροϑςασ διακόρυξησ.
Αντιπροςφορϊ ό τροποπούηςη τησ Προςφορϊσ ό πρϐταςη που κατϊ την κρύςη τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ
εξομοιώνεται με αντιπροςφορϊ εύναι απαρϊδεκτη και δεν λαμβϊνεται υπϐψη.
Απαρϊδεκτεσ προςφορϋσ θεωροϑνται ϐςων η τιμό υπερβαύνει τον προϒπολογιςμϐ τησ παροϑςασ διακόρυξησ ,
ϐπωσ καθορύςθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ (ϊρθρο 26 παρ. 4 Ν.
4412/2016).
το φϊκελο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ και ςε χωριςτό κεφϊλαιο ( ηλεκτρονικό αρχεύο) θα
εξειδικεύονται τα ακόλουθα :
 Η ανϊλυςη του κϐςτουσ θα ςυμπληρώνεται και θα υποβϊλλεται ξεχωριςτϊ ανϊ εύδοσ και θα
παρουςιϊζεται ςϑμφωνα με τον κϊτωθι Πύνακα & το Παρϊρτημα Δ:

Α
/
Α

ΕΙΔΟ

ΣΤΠΟ

ΠΟΟΣΗ
ΣΑ

ΣΑΘΜΟΙ
ΕΡΓΑΙΑ(Κεντ
ρική ΜονάδαοθόνηπληκτρολόγιοMouse-καλώδια
ρεύματος και
δικτύου)

Dell OptiPlex
360 MT
E4600 Core
2 Duo
Processor
(2.40GHz,
800MHz,
2MB)

3655

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΑΝΑ
ΕΣΟ ΦΨΡΙ
ΥΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΜΟ ΑΝΑ
ΕΣΟ ΜΕ
ΥΠΑ

53.399,55€

66.215,44€

53.399,55€

66.215,44€

34.497,54€

42.776,95€

350,00€

434,00€

2600,00€
37.447,54€

3224,00€
46.434,95€

90.847,09€

112.650,39€

ΟΜΑΔΑ Α

1

ΟΜΑΔΑ Α (Μερικό ύνολο)
ΟΜΑΔΑ Β
ΕΚΣΤΠΨΣΕ

2

Διπλός
Σροφοδότης
Φαρτιού
Ethernet
Interface
εκτυπωτή Dot
Matrix

Dot Matrix
Compuprint
917
9065
PUSH
Tractor for
100
Compuprint
9065
Compuprint
9065
200
Ethernet
Interface
ΟΜΑΔΑ Β (Μερικό ύνολο)

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
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Τ
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(*)Επιςημαίνεται ότι η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με βάςη την προςφορά του για το ςύνολο τησ κάθε
ομάδασ εξοπλιςμού.
Η ςύγκριςη των προςφορών θα γύνεται ςτην ετόςια τιμό για την κϊθε Ομϊδα εξοπλιςμού (Ομϊδα Α
ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ – Ομϊδα Β ΕΚΣΤΠΨΣΕ).

Φρόνοσ και Σρόποσ Πρόςβαςησ ςτα Ϊγγραφα
Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα ϋχουν πρϐςβαςη ςτα ϋγγραφα που
παρϊγονται ςτο ςϑςτημα με τον τρϐπο και ςτο χρϐνο που ορύζεται απϐ τισ κατϊ περύπτωςη κεύμενεσ διατϊξεισ.
Β.3.4. Ιςχύσ Προςφορών
Οι υποβαλλϐμενεσ ςτο διαγωνιςμϐ αυτϐ προςφορϋσ, ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ προςφϋροντεσ για τριακϐςιεσ
εξόντα πϋντε (365) ημϋρεσ, προςμετροϑμενεσ απϐ την επϐμενη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ
προςφορών. Προςφορϋσ που αναφϋρουν ημερομηνύα λόξησ μικρϐτερη τησ παραπϊνω αναφερϐμενησ, θα
απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
Η ιςχϑσ των Προςφορών μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφϐςον ζητηθεύ απϐ την Τπηρεςύα πριν απϐ τη λόξη
τησ, κατϊ ανώτερο ϐριο για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με το προβλεπϐμενο απϐ τη διακόρυξη, ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
Αν προκϑψει θϋμα παρϊταςησ τησ ιςχϑοσ των Προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό θα απευθϑνει ηλεκτρονικϊ
ερώτημα προσ τουσ Τποψηφύουσ, πριν τη λόξη ιςχϑοσ των Προςφορών, αν αποδϋχονται την παρϊταςη για
ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα. Όςοι απϐ τουσ Τποψηφύουσ δεν απαντόςουν ό απαντόςουν αρνητικϊ,
αυτομϊτωσ αποκλεύονται απϐ τα επϐμενα ςτϊδια του διαγωνιςμοϑ.
Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανωτϊτου ορύου χρϐνου παρϊταςησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, τα αποτελϋςματα
του διαγωνιςμοϑ υποχρεωτικϊ ματαιώνονται, εκτϐσ αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη,
αιτιολογημϋνα ϐτι η ςυνϋχιςη του διαγωνιςμοϑ εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, οπϐτε οι Τποψόφιοι Ανϊδοχοι
μποροϑν να επιλϋξουν, εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ, εφϐςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του
ανωτϋρω, ανωτϊτου ορύου παρϊταςη τησ προςφορϊσ τουσ , εύτε ϐχι. Η διαδικαςύα του διαγωνιςμοϑ ςτην
περύπτωςη αυτό ςυνεχύζεται με ϐςουσ απϐ τουσ Τποψηφύουσ Αναδϐχουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ. Οι
υπϐλοιποι αποκλεύονται απϐ τη διαδικαςύα ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
Εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ – Αντιπροςφορϋσ
Εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ ό αντιπροςφορϋσ δε γύνονται δεκτϋσ με ποινό αποκλειςμού και απορρύπτονται ωσ
απαρϊδεκτεσ.
Β.4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
Β.4.1 Αποςφρϊγιςη - Αξιολόγηςη προςφορών
Η ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των Προςφορών γύνεται τϋςςερισ (4) εργϊςιμεσ ημϋρεσ μετϊ την καταληκτικό
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, ότοι ςτισ 16/4/2018 και ώρα 11.00 π.μ., μϋςω τησ αρμϐδιασ
πιςτοποιημϋνησ ςτο ϑςτημα Επιτροπό διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, η οπούα θα ςυςταθεύ για το ςκοπϐ αυτϐ.
Κατϊ την προαναφερϐμενη ημερομηνύα και ώρα γύνεται αποςφρϊγιςη μϐνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακϋλων
«Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ – Σεχνικό προςφορϊ». Οι ηλεκτρονικού (υπο)φϊκελοι των οικονομικών προςφορών
δεν αποςφραγύζονται.
Αμϋςωσ μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των (υπο)φακϋλων «Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ – Σεχνικό
προςφορϊ» οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμϐ θα ϋχουν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτο περιεχϐμενο των προςφορών.
Μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η πιςτοποιημϋνη ςτο ϑςτημα αρμϐδια Επιτροπό
διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη των προςφορών
Η Επιτροπό μϋςω του υςτόματοσ ιδύωσ:
 Ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ των ςυμμετεχϐντων ςτον διαγωνιςμϐ, τισ ελϊχιςτεσ
χρηματοοικονομικϋσ και τεχνικϋσ προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ.
 Ελϋγχει και αξιολογεύ τισ τεχνικϋσ προςφορϋσ αυτών
 υντϊςςει και υπογρϊφει τα κατϊ περύπτωςη πρακτικϊ ελϋγχου δικαιολογητικών και τεχνικόσ
αξιολϐγηςησ.
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ε περύπτωςη που κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των ελϊχιςτων
χρηματοοικονομικών και τεχνικών προϒποθϋςεων ςυμμετοχόσ καθώσ και τησ τεχνικόσ αξιολϐγηςησ,
προκϑψουν απορρύψεισ Προςφορών για οποιοδόποτε λϐγο, η Επιτροπό ςυντϊςςει πρακτικϐ, ςτο οπούο
τεκμηριώνει την απϐρριψη.
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ τεχνικόσ αξιολϐγηςησ η Δ/νςη Προμηθειών εκδύδει την απϐφαςη ϋγκριςησ ελϋγχου
δικαιολογητικών και τεχνικόσ αξιολϐγηςησ.
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτον διαγωνιςμϐ ενημερώνονται, μϋςω του υςτόματοσ, για την αποδοχό ό την απϐρριψη τησ
προςφορϊσ τουσ.
Κατϊ τη διϊρκεια αξιολϐγηςησ η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ μπορεύ να καλεύ τουσ προςφϋροντεσ να διευκρινύςουν ό να
ςυμπληρώςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει, μϋςα ςε εϑλογη προθεςμύα, η οπούα δεν
μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη ςε αυτοϑσ τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ.
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται απϐ τουσ προςφϋροντεσ χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ απϐ την
αρμϐδια επιτροπό, δεν λαμβϊνεται υπόψη.
Η πιο πϊνω διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη αφορϊ μόνο τισ αςϊφειεσ, επουςιώδεισ πλημμϋλειεσ ό πρϐδηλα
τυπικϊ ςφϊλματα που επιδϋχονται διϐρθωςη ό ςυμπλόρωςη.
Επύςησ η Επιτροπό αξιολϐγηςησ μπορεύ να καλεύ τουσ προςφϋροντεσ να διευκρινύςουν μϋςα ςε εϑλογη προθεςμύα,
η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη απϐ επτϊ (7) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη ςε αυτοϑσ τησ ςχετικόσ
πρϐςκληςησ το περιεχϐμενο τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ προςφορϊσ που ϋχουν υποβϊλει, αν περιϋχει αςαφεύσ ό
όςςονοσ ςημαςύασ ατϋλειεσ, επουςιώδεισ παραλεύψεισ ό πρϐδηλα τυπικϊ ό υπολογιςτικϊ ςφϊλματα που μποροϑν
να θεραπευτοϑν.
Η παροχό δυνατϐτητασ διευκρινύςεων ςτον προςφϋροντα εύναι υποχρεωτικό για την Επιτροπό Αξιολϐγηςησ αν
επύκειται αποκλειςμϐσ του απϐ τη διαδικαςύα, λϐγω αςαφειών των δικαιολογητικών και εγγρϊφων τησ
προςφορϊσ. (ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016)
Οι διευκρινύςεισ υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ πλατφϐρμασ του ΕΗΔΗ, λαμβϊνονται δε υπόψη, μόνο
εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτα ςημεύα που ζητόθηκαν. την περύπτωςη αυτό η παροχό διευκρινύςεων εύναι
υποχρεωτικό για τον Τποψόφιο Ανϊδοχο και δεν θεωρεύται αντιπροςφορϊ.
ε περύπτωςη που οι διευκρινύςεισ, που ζητόθηκαν απϐ την Επιτροπό ςϑμφωνα με τα παραπϊνω, δεν
προςκομιςθοϑν μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται απϐ το ϋγγραφο, η Προςφορϊ θα απορρύπτεται.
Οι ηλεκτρονικού (υπο)φϊκελοι των οικονομικών προςφορών θα αποςφραγιςθοϑν ηλεκτρονικϊ απϐ την Επιτροπό
διενϋργειασ διαγωνιςμοϑ, μετϊ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ ϋγκριςησ των πρακτικών ελϋγχου δικαιολογητικών και
τεχνικόσ αξιολϐγηςησ και την παρϋλευςη τησ οριζϐμενησ προθεςμύασ για την ϊςκηςη ϋνδικων μϋςων.
Η ημερομηνύα και η ώρα που θα αποςφραγιςθοϑν ηλεκτρονικού (υπο)φϊκελοι των οικονομικών προςφορών θα
γνωςτοποιηθεύ, μϋςω του υςτόματοσ., ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ των οπούων οι τεχνικϋσ προςφορϋσ ϋχουν γύνει
αποδεκτϋσ.
Οι ηλεκτρονικού (υπο)φϊκελοι των οικονομικών προςφορών, για ϐςεσ Προςφορϋσ δεν κρύθηκαν κατϊ την
αξιολϐγηςη των τεχνικών και λοιπών ςτοιχεύων αποδεκτϋσ, δεν αποςφραγύζονται.
Αμϋςωσ μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των (υπο)φακϋλων «Οικονομικό προςφορϊ» οι ςυμμετϋχοντεσ, των
οπούων οι οικονομικϋσ προςφορϋσ αποςφραγύςθηκαν, θα ϋχουν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτο περιεχϐμενο των
προςφορών, προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη των τιμών που προςφϋρθηκαν.
Η Επιτροπό του διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ προβαύνει, μϋςω του υςτόματοσ ςτην οικονομικό αξιολϐγηςη:
 Ελϋγχει και αξιολογεύ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ
 Για προςφορϊ που θα δύνει τιμό ςυντόρηςησ ανϊ εύδοσ εξοπλιςμοϑ, μικρϐτερη του 75% του
προϒπολογιςμοϑ η επιτροπό θα απαιτεύ εξηγόςεισ τησ τιμόσ απϐ τον προςφϋροντα εντϐσ αποκλειςτικόσ
προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ και κατϐπιν αξιολϐγηςησ
των απαιτοϑμενων διευκρινύςεων θα προβεύ ςτην απϐρριψη ό αποδοχό τησ προςφορϊσ.( ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 68 του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α)
 υντϊςςει και υπογρϊφει τα κατϊ περύπτωςη πρακτικϊ οικονομικόσ αξιολϐγηςησ.
 Καταχωρεύ τισ προςφορϋσ ςε ςυγκριτικϐ πύνακα κατϊταξησ
 ε περύπτωςη που κατϊ τη αξιολϐγηςησ των οικονομικών προςφορών προκϑψουν απορρύψεισ
προςφορών για οποιοδόποτε λϐγο, η Επιτροπό ςυντϊςςει πρακτικϐ, ςτο οπούο τεκμηριώνει την
απϐρριψη.
 υντϊςςει και υπογρϊφει το πρακτικϐ επιλογόσ προςωρινοϑ αναδϐχου
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την περύπτωςη ιςϐτιμων προςφορών η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξϑ των
οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςϐτιμεσ προςφορϋσ, ςϑμφωνα με το αρ. 90 του Ν. 4412/2016. Η κλόρωςη
γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμοϑ και παρουςύα των οικονομικών φορϋων
που υπϋβαλαν τισ ιςϐτιμεσ προςφορϋσ
Κριτόριο αξιολϐγηςησ των προςφορών για το διαγωνιςμϐ εύναι πλϋον ςυμφϋρουςα οικονομικό προςφορϊ βϊςει
τιμόσ για το ςϑνολο κϊθε ομϊδασ ειδών (ΟΜΑΔΑ Α «ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ», ΟΜΑΔΑ Β «ΕΚΣΤΠΩΣΕ»)
Η Επιτροπό αφοϑ λϊβει υπϐψη τησ, τα ςτοιχεύα των φακϋλων των προςφορών, τη ςυμφωνύα των Προςφορών με
τουσ ϐρουσ τησ Διακόρυξησ, τα αποτελϋςματα τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών και την πληρϐτητα των
κατατεθειμϋνων δικαιολογητικών προβαύνει ςτην οριςτικό κατϊταξη των προςφορών και γνωμοδοτεύ για την
κατακϑρωςη του διαγωνιςμοϑ υπϋρ του τελικϊ επικρατϋςτερου Τποψηφύου.
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ τεχνοοικονομικόσ αξιολϐγηςησ και εντϐσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών μετϊ απϐ τη
ςχετικό ειδοπούηςη ςτον προςφϋροντα (προςωρινϐ ανϊδοχο), ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη, του
αποςτϋλλεται ηλεκτρονικώσ, να υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ μϋςω του ςυςτόματοσ, ςε μορφό αρχεύου pdf ςτο χώρο
«υνημμϋνων Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ειδικϐτερα ςτον (υπο) φϊκελο με ςόμανςη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΠΡΟΨΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ» τα:


Δικαιολογητικϊ Κατακϑρωςησ και



Δικαιολογητικϊ απϐδειξησ πλόρωςησ ελϊχιςτων προϒποθϋςεων.

Σα ςτοιχεύα και τα δικαιολογητικϊ για την κατακϑρωςη ςτον προςφϋροντα υποβϊλλονται απϐ αυτϐν
ηλεκτρονικώσ ςε μορφό αρχεύου τϑπου pdf και προςκομύζονται κατϊ περύπτωςη απϐ αυτϐν εντόσ τριών (3)
εργαςύμων ημερών απϐ την ηλεκτρονικό υποβολό.
Όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο φϋρουν ψηφιακό υπογραφό.
Οι δηλώςεισ του παρόντοσ ϊρθρου υπογρϊφονται ψηφιακϊ από τουσ ϋχοντεσ υποχρϋωςη προσ τούτο και
δεν απαιτεύται ςχετικό θεώρηςη.
Επιςημαύνεται ϐτι τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ, που απαιτοϑνται να προςκομιςθοϑν ςτην αναθϋτουςα αρχό εντϐσ
τησ ανωτϋρω αναφερϐμενησ προθεςμύασ εύναι τα δικαιολογητικϊ και ςτοιχεύα που δεν ϋχουν εκδοθεύ/ςυνταχθεύ
απϐ τον ύδιο τον οικονομικϐ φορϋα και κατϊ ςυνϋπεια δεν φϋρουν την ψηφιακό υπογραφό του. Ωσ τϋτοια ςτοιχεύα
ενδεικτικϊ εύναι: πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ απϐ δημϐςιεσ αρχϋσ ό ϊλλουσ φορεύσ.
ε περύπτωςη που επϋλθουν μεταβολϋσ ςτισ προϒποθϋςεισ τισ οπούεσ οι προςφϋροντεσ υποψόφιοι εύχαν δηλώςει
ϐτι πληροϑν ςτο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Έντυπο Προμόθειασ, το εύχαν υποβϊλει με την προςφορϊ τουσ, οι οπούεσ
προϋκυψαν μετϊ τη δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκϐμιςη των δικαιολογητικών
κατακϑρωςησ, οι προςφϋροντεσ οφεύλουν να ενημερώςουν αμελλητύ την αναθϋτουςα αρχό, μϋχρι την ημερομηνύα
αυτό. (ϊρθρο 104).
Αν η αποςφρϊγιςη των προςφορών, απϐ την αρμϐδια επιτροπό διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, δεν καταςτεύ
δυνατό την ημϋρα του διαγωνιςμοϑ για λϐγουσ ανωτϋρασ βύασ (π.χ. βλϊβη ςτο ΕΗΔΗ, απεργύα, υπηρεςιακού
λϐγοι κλπ), αυτό θα αναβληθεύ για την ύδια ημϋρα και ώρα τησ επόμενησ εβδομϊδασ και αν αυτό εύναι
αργύα την πρώτη επόμενη εργϊςιμη ημϋρα. την περύπτωςη αυτό, η αναθϋτουςα αρχό ενημερώνει με e-mail
ϐλουσ τουσ διαγωνιζϐμενουσ για την αναβολό και την ημϋρα και την ώρα τησ νϋασ ημερομηνύασ διενϋργειασ. ε
περύπτωςη που υφύςταται κώλυμα και κατϊ την νϋα ημϋρα και ώρα, η ωσ ϊνω διαδικαςύα επαναλαμβϊνεται. Η ωσ
ϊνω αναφερόμενη αναβολό αποςφρϊγιςησ προςφορών, δεν ςυνεπϊγεται ςε καμύα περύπτωςη
αντύςτοιχη παρϊταςη τησ προθεςμύασ κατϊθεςησ προςφορών.
Β.4.2. Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου»
Μετϊ την αξιολϐγηςη των οικονομικών προςφορών και εντϐσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών απϐ την
ηλεκτρονικό ειδοπούηςό του, ο Τποψόφιοσ του οπούου η προςφορϊ αναδεύχθηκε ωσ αυτό με τη πλϋον
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ υποχρεοϑται να υποβϊλει, ηλεκτρονικϊ,
μϋςω του υςτόματοσ ςε μορφό αρχεύου pdf και ςε φϊκελο με ςόμανςη «Δικαιολογητικϊ προςωρινού
αναδόχου», τα πρωτϐτυπα ό τα αντύγραφα των δικαιολογητικών που εκδύδονται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του
ϊρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ και την
τόρηςη των ελϊχιςτων προϒποθϋςεων ςυμμετοχόσ ϐπωσ αναλυτικϊ αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο Β.2.5.2 του
Παραρτόματοσ Β’ τησ παροϑςασ διακόρυξησ
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Σα φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ (ϊρθρο 80 του Ν.4412/2016) θα πρϋπει να παρϊςχουν
τα εξόσ δικαιολογητικϊ:
Κατϊ παρϋκκλιςη τησ παρ. 5 του ϊρ. 79 του Ν. 4412/2016, οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλουν
δικαιολογητικϊ, ϐταν η αναθϋτουςα αρχό που ϋχει αναθϋςει τη ςϑμβαςη ό ςυνϊψει τη ςυμφωνύα-πλαύςιο,
διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ.
Σα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ, υποβϊλλονται απϐ τον προςφϋροντα («προςωρινϐ ανϊδοχο»), ηλεκτρονικϊ μϋςω
του ςυςτόματοσ, ςε μορφό αρχεύων pdf και προςκομύζονται κατϊ περύπτωςη απϐ αυτϐν εντϐσ τριών (3)
εργϊςιμων ημερών απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ τουσ. Όταν υπογρϊφονται απϐ τον ύδιο φϋρουν ψηφιακό
υπογραφό.
Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ
ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ
τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικϐτερα, ϐλα τα δημϐςια ϋγγραφα που αφοροϑν αλλοδαποϑσ οικονομικοϑσ φορεύσ και που θα κατατεθοϑν απϐ
τουσ προςφϋροντεσ ςτην παροϑςα διαδικαςύα, θα εύναι νϐμιμα επικυρωμϋνα, και η μετϊφραςη των εν λϐγω
εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε απϐ τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., εύτε απϐ το αρμϐδιο προξενεύο, εύτε απϐ
δικηγϐρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περύ Δικηγϐρων, εύτε απϐ ορκωτϐ
μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα.
Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημϐςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικοϑ που αφορϊ αλλοδαπό
Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχϐμενησ εύτε απϐ το νϐμιμο επικυρωμϋνο ϋγγραφο απϐ
το αρμϐδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε απϐ το πρωτϐτυπο ϋγγραφο με την ςφραγύδα “Apostile”
ςϑμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. Η επικϑρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει απϐ δικηγϐρο κατϊ την
ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περύ Δικηγϐρων.
ε περύπτωςη που οριςμϋνα απϐ τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ δεν εκδύδονται ό δεν καλϑπτουν ςτο ςϑνολϐ τουσ
ϐλεσ τισ πιο πϊνω περιπτώςεισ, πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμού να αναπληρωθοϑν με Ένορκη Βεβαύωςη του
Οικονομικοϑ Υορϋα, ό ςτα κρϊτη ϐπου δεν προβλϋπεται Ένορκη βεβαύωςη, με Τπεϑθυνη δόλωςη του Οικονομικοϑ
Υορϋα ενώπιον δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ οργανιςμοϑ τησ
χώρασ του, ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ϐτι ο Οικονομικϐσ Υορϋασ δεν βρύςκεται ςτην αντύςτοιχη κατϊςταςη. Η
Ένορκη αυτό Βεβαύωςη ό η Τπεϑθυνη δόλωςη θα υποβληθεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον Οικομομικϐ Υορϋα ςτον οπούο
πρϐκειται να κατακυρωθεύ ο Διαγωνιςμϐσ εντϐσ του φακϋλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΨΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ».
ημειώνεται επύςησ ϐτι εφϐςον οι Τποψόφιοι ςτηρύζονται ςτισ δυνατϐτητεσ ϊλλων φορϋων, οι οπούοι απαιτεύται
να ςυμπληρώςουν ΕΕΕΠ, τϐτε ςτο φϊκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΨΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ» θα πρϋπει να
περιληφθοϑν επύ ποινό αποκλειςμού τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ κατακϑρωςησ και για τουσ εν λϐγω φορεύσ.
Οι Ενώςεισ Τποψηφύων που υποβϊλλουν κοινό Προςφορϊ θα πρϋπει να υποβϊλλουν τα παραπϊνω
δικαιολογητικϊ για κϊθε Τποψόφιο που ςυμμετϋχει ςτην Ένωςη.
Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την κατακϑρωςη του ϋργου ςτον προςφϋροντα υποβϊλλονται απϐ αυτϐν
ηλεκτρονικϊ και προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό απϐ αυτϐν εντϐσ τριών (3) εργαςύμων ημερών απϐ την
ηλεκτρονικό υποβολό.
Οι δηλώςεισ τησ παροϑςησ παραγρϊφου υπογρϊφονται ψηφιακϊ απϐ τουσ ϋχοντεσ υποχρϋωςη προσ τοϑτο και δεν
απαιτεύται ςχετικό θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ.
Η ημερομηνύα και η ώρα που θα αποςφραγιςθοϑν ο ηλεκτρονικϐσ φϊκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ
ΑΝΑΔΟΦΟΤ» θα γνωςτοποιηθεύ, μϋςω του υςτόματοσ, ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ των οπούων οι προςφορϋσ ϋχουν
γύνει τεχνικϊ και οικονομικϊ αποδεκτϋσ. Η αποςφρϊγιςη γύνεται απϐ την πιςτοποιημϋνη Επιτροπό Διενϋργειασ του
διαγωνιςμοϑ.
Αμϋςωσ μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, οι δικαιοϑμενοι ςυμμετϋχοντεσ ϋχουν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτο
περιεχϐμενου του φακϋλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ»
Αν δεν προςκομιςθοϑν τα δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα
ςτον προςωρινϐ ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό ςυμπληρώςει εντϐσ πϋντε (5) ημερών απϐ την ϋγγραφη μϋςω του
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ςυςτόματοσ ειδοπούηςη ςε αυτϐν. Η προθεςμύα αυτό μπορεύ να παραταθεύ αιτιολογημϋνα μϋχρι κατϊ ανώτατο
ϐριο για δϋκα πϋντε (15) ημϋρεσ (ϊρθρο 103 του Ν. 4412/2016).
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ ελϋγχου των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα
ςτο ϊρθρο 105 του Ν. 4412/2016, η επιτροπό διενϋργειασ προβαύνει, ςτη ςϑνταξη του ςχετικοϑ πρακτικοϑ, το
οπούο το υποβϊλει μϋςω του υςτόματοσ και το παραδύδει ςε πϋντε (5) αντύτυπα ςτην Δ/νςη Προμηθειών, Τλικοϑ
και Τποδομών, για την ϋκδοςη τησ τελικόσ απϐφαςησ κατακϑρωςησ.
ε περύπτωςη που ο Προςωρινϐσ Ανϊδοχοσ δεν υποβϊλει εμπρϐθεςμα ηλεκτρονικϊ ό δεν προςκομύςει ςε ϋντυπη
μορφό ϐλα ό μϋροσ των κατϊ περύπτωςη απαιτοϑμενων δικαιολογητικών ό αποδειχθεύ, κατϊ τη διαδικαςύα του
ελϋγχου, ϐτι δεν πληρού τισ προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςτο διενεργηθϋντα διαγωνιςμϐ, η Επιτροπό διενϋργειασ
ενημερώνει ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ την Δ/νςη Προμηθειών, Διαχεύριςησ Τλικοϑ & Τποδομών και η διαδικαςύα
επαναλαμβϊνεται με πρϐςκληςη του δεϑτερου υποψηφύου ςϑμφωνα με το ςυγκριτικϐ Πύνακα κατϊταξησ τησ
τεχνικοοικονομικόσ αξιολϐγηςησ, τηρουμϋνων των ιςχυουςών διατϊξεων του Ν. 4412/2016.
Αν κανϋνασ απϐ τουσ Προςωρινοϑσ Αναδϐχουσ δεν υποβϊλλει ό προςκομύςει ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ
προϒποθϋςεισ των ανωτϋρω διατϊξεων, ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ τα οπούα
απαιτοϑνται, ο διαγωνιςμόσ ματαιώνεται.
τισ περιπτώςεισ αυτϋσ ϐταν ο ςυμμετϋχων υποβϊλει ψευδό ό ανακριβό δικαιολογητικϊ ό δεν προςκομύςει
ϋγκαιρα και προςηκϐντωσ κατϊ το ςτϊδιο τησ κατακϑρωςησ ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα ϋγγραφα και τα
δικαιολογητικϊ που αναφϋρονται ςτην παροϑςα διακόρυξη, καταπύπτει υπϋρ του Δημοςύου η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ
του ςϑμφωνα με το ϊρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
Δικαιολογητικϊ που εκδύδονται ςε γλώςςα ϊλλη, εκτόσ τησ Ελληνικόσ, θα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ
από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα.
Β.4.3 . Απόρριψη Προςφορών
Αντιπροςφορϋσ και εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ςτο ςύνολό τουσ
ωσ απαρϊδεκτεσ.
Η Προςφορϊ του Οικονομικοϑ Υορϋα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη τησ Επιτροπόσ
Διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ και δεν αξιολογεύται ςε κϊθε μύα ό περιςςϐτερεσ απϐ τισ κϊτωθι περιπτώςεισ:

 Εϊν υποβϊλλεται απϐ προςφϋροντα ο οπούοσ δεν διαθϋτει τα απαιτοϑμενα προςϐντα.
 Εϊν η τιμό υπερβαύνει τον προϒπολογιςμϐ, ϐπωσ καθορύςθηκε και τεκμηριώθηκε ςτην παροϑςα διακόρυξη,
για τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ.

 Εϊν ϋχει υποβληθεύ κατϊ παρϊβαςη των απαρϊβατων ϐρων περύ ςϑνταξησ και υποβολόσ τησ προςφορϊσ,
ϐπωσ αυτού ορύζονται ςτην παροϑςα διακόρυξη

 Εϊν περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφϐςον αυτϊ δεν επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό

διϐρθωςη ό, εφϐςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διϐρθωςη, δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςό
τουσ ό τη διϐρθωςό τουσ.

 Για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτοϑμενεσ εξηγόςεισ, εντϐσ τησ προκαθοριςμϋνησ
προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό απϐ την αναθϋτουςα αρχό

 Εϊν υποβϊλλεται απϐ ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλει δϑο ό περιςςϐτερεσ προςφορϋσ καθώσ επύςησ και
ςτην περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων με κοινϊ μϋλη καθώσ και ςτην περύπτωςη οικονομικών
φορϋων που ςυμμετϋχουν εύτε αυτοτελώσ εύτε ωσ μϋλη ενώςεων.

 Προςφορϊ υπϐ αύρεςη
 Προςφορϊ η οπούα θϋτει ϐρο αναπροςαρμογόσ, χωρύσ αυτϐ να προβλϋπεται ςτη διακόρυξη
Οι παραπϊνω περιπτώςεισ εύναι ενδεικτικϋσ και ϐχι αποκλειςτικϋσ, εφϐςον ςτη Διακόρυξη προβλϋπονται και ϊλλοι
λϐγοι για τουσ οπούουσ μύα Προςφορϊ κρύνεται ωσ απαρϊδεκτη.
Β.4.4. Δικαςτικό προςταςύα - Προςφυγϋσ
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Κϊθε ενδιαφερϐμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςϑμβαςη του νϐμου
4412/2016 και ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημιϊ απϐ εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ,
υποχρεοϑται πριν απϐ την υποβολό των προβλεπομϋνων ςτον Σύτλο 3 του ανωτϋρω νϐμου ενδύκων βοηθημϊτων,
να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) κατϊ τησ
ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (ϊρθρο 360 του ν. 4412/2016).
Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ γύνεται μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ
προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερϐμενο οικονομικϐ φορϋα, αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα.
Ειδικϊ για την ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ τησ διακόρυξησ , η πλόρησ γνώςη αυτόσ τεκμαύρεται μετϊ την πϊροδο
δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ τη δημοςύευςό τησ ςτο ΚΗΜΔΗ. ε περύπτωςη παρϊλειψησ η προθεςμύα ϊςκηςησ
τησ προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ απϐ την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλϐμενησ παρϊλειψησ. Η
προδικαςτικό προςφυγό περιϋχει ϐλεσ ανεξαύρετα τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογοϑν το
αύτημϊ τησ. Η προςφυγό υποβϊλλεται υποχρεωτικϊ με τη χρόςη του τυποποιημϋνου εντϑπου, ϐπωσ αυτϐ
παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα Ι (ϊρθρο 362 παρ. 2 του ν. 4412/2016), του ΠΔ 39 (ΥΕΚ 64 Α/04.05.2017)
Κανονιςμϐσ εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προςφυγών.
Η προςφυγό κατατύθεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ «Επικοινωνύα» του υςτόματοσ, ςτον
ηλεκτρονικϐ τϐπο του διαγωνιςμοϑ επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» και
επιςυνϊπτοντασ το ςχετικϐ ϋγγραφο με μορφό ηλεκτρονικοϑ αρχεύου (PDF), το οπούο φϋρει εγκεκριμϋνη
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών
και κοινοποιεύται με μόνυμα ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου ςτην ΑΕΠΠ.
Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται απϐ τον προςφεϑγοντα παρϊβολο υπ
του Δημοςύου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016 καθώσ και το ϊρθρο 5 του ΠΔ 39/2017 (ΥΕΚ 64
Α/04.05.2017) “Κανονιςμϐσ εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προςφυγών”. Σο
παρϊβολο καταβϊλλεται κατϊ την κατϊθεςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ. Η ωσ ϊνω κατϊθεςη του παραβϐλου
γύνεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ εφαρμογόσ e-παραβϐλου ςτη διαδικτυακό πϑλη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ
Πληροφοριακών υςτημϊτων (ΓΓΠ).
Ωσ ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφυγόσ θεωρεύται η ημερομηνύα καταχώρηςησ αυτόσ ςτον ηλεκτρονικϐ τϐπο του
διαγωνιςμοϑ.
Η αναθϋτουςα αρχό το αργϐτερο την επομϋνη τησ κατϊθεςησ εργϊςιμη μϋρα, ειδοποιεύ την ΑΕΠΠ ςχετικϊ με την
κατϊθεςη και τησ παραχωρεύ δικαύωμα πρϐςβαςησ ςτο ςϑνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμοϑ. Επύςησ η
αναθϋτουςα αρχό α) κοινοποιεύ την προςφυγό, μϋςω του ςυςτόματοσ επικοινωνύασ του ηλεκτρονικοϑ τϐπου του
διαγωνιςμοϑ, εντϐσ πϋντε (5) ημερών, ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο τρύτο, ο οπούοσ μπορεύ να θύγεται απϐ την αποδοχό
τησ προςφυγόσ, προκειμϋνου ν’ αςκόςει παρϋμβαςη και β) διαβιβϊζει ςτην ΑΕΠΠ, μϋςω του ςυςτόματοσ
επικοινωνύασ του ηλεκτρονικοϑ τϐπου του διαγωνιςμοϑ, το αργϐτερο εντϐσ δϋκα (10) ημερών, απϐ την
ημερομηνύα κατϊθεςησ, τον πλόρη φϊκελο τησ υπϐθεςησ, τισ απϐψεισ τησ επύ τησ προςφυγόσ και τα αποδεικτικϊ
κοινοπούηςησ ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ τρύτουσ.
Η προςφυγό εξετϊζεται απϐ κλιμϊκια τησ ΑΕΠΠ. Η ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ δεν μπορεύ να απϋχει
περιςςϐτερο απϐ ςαρϊντα (40) ημϋρεσ απϐ την ημερομηνύα κατϊθεςησ τησ προςφυγόσ.
Κατϊ τα λοιπϊ ιςχϑουν οι διατϊξεισ του Βιβλύου IV «Έννομη Προςταςύα κατϊ τη ςϑναψη Δημοςύων υμβϊςεων»
του ν. 4412/2016, ϐπωσ αυτϐσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει, ςε ςυνδυαςμϐ με τισ διατϊξεισ του ΠΔ. 39/2017
«Κανονιςμϐσ εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών».
Προςφυγϋσ που δεν κατατύθενται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ και ψηφιακϊ
υπογεγραμμϋνεσ δεν θα λαμβϊνονται υπόψιν.
Β.4.5 Αποτελϋςματα – Κατακύρωςη Διαγωνιςμού



Κριτόριο ανϊθεςησ εύναι αυτϐ τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ με βϊςει την τιμό
για το ςϑνολο κϊθε ομϊδασ ειδών, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα.



Σο τελικϐ πρακτικϐ τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ, καθώσ και κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο του διαγωνιςμοϑ (οικον.
προςφορϋσ, επιςτολϋσ κ.λπ.) θα κατατεθοϑν μϋςω του υςτόματοσ, ςτη Δ/νςη Προμηθειών Διαχεύριςησ
Τλικοϑ & Τποδομών για την ϋκδοςη τησ ςχετικόσ απϐφαςησ κατακϑρωςησ.
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Η κατακϑρωςη γύνεται αφοϑ παρϋλθουν (δϋκα) 10 ημϋρεσ για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ, με
αφετηρύα την κοινοπούηςη των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμοϑ ςτουσ ενδιαφερομϋνουσ (λοιποϑσ
υποψηφύουσ).



Η απϐφαςη κατακϑρωςησ κοινοποιεύται, μαζύ με αντύγραφο ϐλων των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και
αξιολϐγηςησ των προςφορών ςε κϊθε προςφϋροντα εκτϐσ απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο.



Η απϐφαςη κατακϑρωςησ παρϊγει ϋννομα αποτελϋςματα και ιδύωσ η ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ επϋρχεται
εφϐςον και ϐταν ςυντρϋξουν ςωρευτικϊ τα εξόσ: α) ϋχει αυτό κοινοποιηθεύ ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ, β)
παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ των προβλεπϐμενων ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ βοηθημϊτων και μϋςων
ςτο ςτϊδιο τησ προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ προςταςύασ και απϐ τισ αποφϊςεισ αναςτολών επύ αυτών, γ)
ολοκλόρωςησ του προςυμβατικοϑ ελϋγχου απϐ το Ελεγκτικϐ υνϋδριο ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 του
Ν.4129/2013, ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει, εφϐςον απαιτεύται και δ) ϋχει γύνει κοινοπούηςη τησ
απϐφαςησ κατακϑρωςησ ςτον προςωρινϐ ανϊδοχο, εφϐςον ο τελευταύοσ υποβϊλει επικαιροποιημϋνα τα
δικαιολογητικϊ κατακϑρωςησ. (ϊρθρο 105).



ε περύπτωςη που το Έργο κατακυρωθεύ ςε ϋνωςη Τποψηφύων, οι οπούοι υπϋβαλαν κοινό Προςφορϊ, καθϋνασ
απϐ τουσ Τποψηφύουσ αυτοϑσ ευθϑνεται εξ’ ολοκλόρου.



Σο Τπουργεύο διατηρεύ το δικαύωμα κατακϑρωςησ του αποτελϋςματοσ του διαγωνιςμοϑ για ολϐκληρη ό
μεγαλϑτερη ό μικρϐτερη ποςϐτητα του υπϐ εκτϋλεςη Έργου. Σο ποςοςτϐ αυτϐ δε μπορεύ να υπερβαύνει το
15% ςτην περύπτωςη μεγαλϑτερησ ποςϐτητασ και το 50% ςτην περύπτωςη μικρϐτερησ ποςϐτητασ και ςε
κϊθε περύπτωςη εντϐσ των ορύων του προϒπολογιςμοϑ.



Για κατακϑρωςη μϋρουσ τησ ποςϐτητασ, μικρϐτερησ του ανωτϋρω καθοριζομϋνου ποςοςτοϑ, απαιτεύται
προηγοϑμενη αποδοχό απϐ τον Τποψόφιο Ανϊδοχο.

Β.4.6 Ματαύωςη – Επανϊληψη Διαγωνιςμού
Η Αναθϋτουςα αρχό με ειδικϊ αιτιολογημϋνη απϐφαςη, διατηρεύ το δικαύωμα να ματαιώςει τη διαδικαςύα
ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 106 του Ν.4412/2016. Ενδεικτικϊ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Εφϐςον η διαδικαςύα απϋβη ϊγονη εύτε λϐγω μη υποβολόσ προςφορών, εύτε λϐγω απϐρριψησ ϐλων των
προςφορών ό αποκλειςμοϑ ϐλων των προςφερϐντων ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ διακόρυξησ.
Αν δεν υπογραφεύ η ςϑμβαςη απϐ τον ανϊδοχο, οϑτε απϐ κανϋνα απϐ τουσ επϐμενουσ προςφϋροντεσ.
Αν οι οικονομικϋσ και τεχνικϋσ παρϊμετροι ϊλλαξαν ουςιωδώσ και η εκτϋλεςη του ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου
δεν ενδιαφϋρει πλϋον την αναθϋτουςα αρχό.
Αν ςυντρϋχουν λϐγοι δημοςύου ςυμφϋροντοσ.
Παρϊτυπη διεξαγωγό, εφϐςον απϐ την παρατυπύα επηρεϊζεται το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ.
Αν το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ κρύνεται αιτιολογημϋνα μη ικανοποιητικϐ για το Τπουργεύο (αν η
επιλεγεύςα προςφορϊ κριθεύ ωσ μη ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη.
Αν λϐγω ανωτϋρασ βύασ, δεν εύναι δυνατό η κανονικό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ,
την περύπτωςη τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 97 του Ν.4412/2016.

ε περύπτωςη ματαύωςησ του Διαγωνιςμοϑ, οι προςφϋροντεσ δεν ϋχουν δικαύωμα αποζημύωςησ για οποιοδόποτε
λϐγο.
Επύςησ ςε περύπτωςη διαπύςτωςησ ςφαλμϊτων ό παραλεύψεων ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ,
η αναθϋτουςα αρχό, μετϊ απϐ γνώμη τησ επιτροπόσ του διαγωνιςμοϑ, μπορεύ να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα
ό να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ απϐ το ςημεύο που
εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό παρϊλειψη.
Επύςησ ϋχει δικαύωμα μετϊ απϐ γνώμη τησ επιτροπόσ του διαγωνιςμοϑ να αποφαςύςει παρϊλληλα με την
ματαύωςη τησ διαδικαςύασ και την επανϊληψη οποιαςδόποτε φϊςησ τησ διαδικαςύασ, με τροποπούηςη ό μη των
ϐρων τησ να προςφϑγει ςτη διαδικαςύα τησ ανταγωνιςτικόσ διαδικαςύασ με διαπραγμϊτευςη (ϊρθρο 29) ό ςτη
διαδικαςύα με διαπραγμϊτευςη, χωρύσ προηγοϑμενη δημοςύευςη (ϊρθρο 32), αν ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ
εφαρμογόσ τουσ
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Β.5 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ
Β.5.1. Κατϊρτιςη ςύμβαςησ – Εγγυόςεισ
Ο Ανϊδοχοσ ςτον οπούο κατακυρώνεται το Έργο, μετϊ την επϋλευςη των εννϐμων αποτελεςμϊτων τησ απϐφαςησ
κατακϑρωςησ, εύναι υποχρεωμϋνοσ, μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ απϐ την ϋγγραφη ειδοπούηςη τησ Αναθϋτουςασ
Αρχόσ να προςϋλθει για την υπογραφό τησ ϑμβαςησ προςκομύζοντασ τα παρακϊτω ςτοιχεύα που εύναι
απαραύτητα:
α. την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ εύναι εταιρεύα ό ϋνωςη προςώπων, τα ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςώπου
που θα υπογρϊψει τη ςϑμβαςη,
β. Εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ϑμβαςησ που θα ανϋρχεται ςτο 5% τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ,
χωρύσ Υ.Π.Α., με χρϐνο ιςχϑοσ μεγαλϑτερο κατϊ δϑο (2) μόνεσ απϐ το ςυνολικϐ ςυμβατικϐ χρϐνο. Η εγγϑηςη καλόσ
εκτϋλεςησ θα πρϋπει να εύναι ςυμπληρωμϋνη ςϑμφωνα με το ςυνημμϋνο υπϐδειγμα.
Σο ςυμφωνητικϐ ϋχει αποδεικτικϐ χαρακτόρα.
την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικϐ μϋςα ςτην τεθεύςα
προθεςμύα, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ του
και η κατακϑρωςη, με την ύδια διαδικαςύα, γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον
ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ.
Η Εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ϑμβαςησ επιςτρϋφεται μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό
παραλαβό του τελευταύου μόνα των παρεχομϋνων υπηρεςιών, ϑςτερα απϐ την εκκαθϊριςη των τυχϐν
απαιτόςεων απϐ τουσ δϑο ςυμβαλλϐμενουσ.
Οι εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ϑμβαςησ πρϋπει να προβλϋπουν ϐτι ςε περύπτωςη κατϊπτωςόσ τουσ
το οφειλϐμενο ποςϐ υπϐκειται ςτο κατϊ περύπτωςη νϐμιμο τϋλοσ χαρτοςόμου. τισ ύδιεσ επιβαρϑνςεισ υπϐκειται
και το τυχϐν οφειλϐμενο ποςϐ λϐγω επιβολόσ προςτύμου.
Οι εγγυόςεισ εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα ό ϊλλα νομικϊ πρϐςωπα που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε. ό του ΕΟΦ ό ςτα κρϊτη μϋλη τησ Δ και ϋχουν, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ αυτϐ το
δικαύωμα. Μποροϑν επύςησ να εκδύδονται απϐ το Ε.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτια του Σαμεύου
Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτϐ του αντύςτοιχου χρηματικοϑ ποςοϑ (ϊρθρο 72 παρ.3 του
Ν. 4412/2016).
Εγγυόςεισ που εκδύδονται ςε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ε.Ε. εκτϐσ τησ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεϑονται υποχρεωτικϊ και με
ποινό αποκλειςμοϑ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα.
ε περύπτωςη Ένωςησ προςφερϐντων οι εγγυόςεισ περιλαμβϊνουν και τον ϐρο ϐτι η εγγϑηςη καλϑπτει τισ
υποχρεώςεισ ϐλων των μελών τησ ϋνωςησ.
ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ ςτον οπούο ϋγινε η κατακϑρωςη του διαγωνιςμοϑ, δεν προςϋλθει να υπογρϊψει τη
ςϑμβαςη εντϐσ τησ προθεςμύασ που του ορύςτηκε ό αρνηθεύ να καταθϋςει προ τησ υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ
εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ και η αναθϋτουςα αρχό επιβϊλλει αθροιςτικϊ ό
διαζευκτικϊ τισ προβλεπϐμενεσ απϐ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ κυρώςεισ.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ
περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ,
το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και
εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.
Η ςϑμβαςη, μπορεύ να τροποποιηθεύ, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμοδύου οργϊνου (ϊρθρο 201 του Ν.
4412/2016) χωρύσ νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ:


Όταν προβλϋπεται ςε ςαφεύσ, ακριβεύσ και ρητϋσ ρότρεσ αναθεώρηςησ ςτα αρχικϊ ϋγγραφα ςτισ οπούεσ
μπορεύ να περιλαμβϊνονται και ρότρεσ αναθεώρηςησ τιμών ό προαιρϋςεων, ανεξαρτότωσ χρηματικόσ
αξύασ. Οι ρότρεσ αυτϋσ αναφϋρουν το αντικεύμενο και τη φϑςη των ενδεχομϋνων τροποποιόςεων ό
προαιρϋςεων καθώσ και τουσ ϐρουσ ενεργοπούηςησ.



Για ςυμπληρωματικϋσ υπηρεςύεσ ό αγαθϊ απϐ τον αρχικϐ ανϊδοχο, τα οπούα κατϋςτηςαν αναγκαύα και
δεν περιλαμβϊνονται ςτην αρχικό ςϑμβαςη υπϐ τισ αναφερϐμενεσ ςτο ϊρθρο 132 παρ.1 περιπτώςεισ β),
γ), δ) και ε) του Ν. 4412/2016.
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Επύςησ μποροϑν να τροποποιοϑνται, χωρύσ προϒποθϋςεισ εφϐςον η αξύα των τροποποιόςεων εύναι
κατώτερη των 135.000€ και δεν υπερβαύνει το 10% τησ αξύασ τησ αρχικόσ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με το
ϊρθρο 132 παρ.2 του ιδύου νϐμου.

ε ϐλεσ τισ ϊλλεσ περιπτώςεισ απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. (ϊρθρο 132 του Ν. 4412/2016).
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ, η οπούα ςυνεπϊγεται αϑξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι
υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγϑηςη το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε
ποςοςτϐ 5% επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ, εκτϐσ ΥΠΑ.
Η ϑμβαςη θα καταρτιςτεύ ςτην Ελληνικό γλώςςα με βϊςη τουσ ϐρουσ που περιλαμβϊνονται ςτη Διακόρυξη και
την Προςφορϊ του Αναδϐχου, θα διϋπεται απϐ το ελληνικϐ δύκαιο και θα περιλαμβϊνει ενδεικτικϊ τουσ ϐρουσ που
περιλαμβϊνονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ’ τησ παροϑςασ. ε περύπτωςη που ζητηθεύ απϐ τον Ανϊδοχο η ςϑνταξη τησ
ϑμβαςησ και ςε ϊλλη γλώςςα, ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει με ευθϑνη και ϋξοδϊ του την επύςημη μετϊφραςη του
Ελληνικοϑ κειμϋνου. Μεταξϑ των δϑο κειμϋνων που θα υπογραφοϑν αυθεντικϐ θεωρεύται το Ελληνικϐ κεύμενο, το
οπούο και κατιςχϑει ςε κϊθε περύπτωςη.
Σο κεύμενο τησ ϑμβαςησ θα κατιςχϑει των παραρτημϊτων τησ εκτϐσ προφανών ό παςύδηλων παραδρομών. Για
θϋματα, που δε θα ρυθμύζονται ρητώσ απϐ τη ϑμβαςη και τα παραρτόματα αυτόσ ό ςε περύπτωςη που
ανακϑψουν αντικρουϐμενοι – αντιφατικού ϐροι και διατϊξεισ αυτόσ, θα λαμβϊνονται υπϐψη κατϊ ςειρϊ η
απϐφαςη κατακϑρωςησ ό ανϊθεςησ, η Προςφορϊ του Αναδϐχου και η παροϑςα Διακόρυξη, εφαρμοζϐμενων
επύςησ ςυμπληρωματικώσ των οικεύων διατϊξεων του Ν. 4412/2016 και του Αςτικοϑ Κώδικα. ε κϊθε περύπτωςη,
το Έργο που θα υλοποιηθεύ πρϋπει να εύναι ςϑμφωνο με τουσ ϐρουσ τησ Διακόρυξησ.
Β.5.2 Φρονικό διϊρκεια ςύμβαςησ
Η διϊρκεια παροχόσ του ϋργου ορύζεται ςε δϑο (2) ϋτη, απϐ τισ 13/12/2018 ό απϐ την υπογραφό τησ ϑμβαςησ ςε
περύπτωςη μη ολοκλόρωςησ του διαγωνιςμοϑ με δυνατϐτητα παρϊταςησ του χρϐνου παροχόσ υπηρεςιών κατϊ
ϋνα (1) ϋτοσ ακϐμη.
Β.5.3 Τπεργολαβύεσ
Οι οικονομικού φορεύσ αναφϋρουν ςτην προςφορϊ τουσ το τμόμα τησ ςϑμβαςησ που προτύθενται να αναθϋςουν
υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνουν.
Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται απϐ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθϑνεσ λϐγω ανϊθεςησ τησ εκτϋλεςησ
τμόματοσ / τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του
ν. 4412/2016 απϐ υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθϑνη του κυρύου αναδϐχου.
Κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ ο κϑριοσ ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να αναφϋρει ςτην αναθϋτουςα αρχό το ϐνομα,
τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ των υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην
εκτϋλεςη αυτόσ, εφϐςον εύναι γνωςτϊ τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό. Επιπλϋον, υποχρεοϑται να γνωςτοποιεύ
ςτην αναθϋτουςα αρχό κϊθε αλλαγό των πληροφοριών αυτών, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ, καθώσ και τισ
απαιτοϑμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο ο κϑριοσ ανϊδοχοσ χρηςιμοποιεύ εν
ςυνεχεύα ςτην εν λϐγω ςϑμβαςη, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ ςυμφωνητικϊ / δηλώςεισ ςυνεργαςύασ. ε
περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του Αναδϐχου με υπεργολϊβο / υπεργολϊβουσ τησ ςϑμβαςησ, αυτϐσ
υποχρεοϑται ςε ϊμεςη γνωςτοπούηςη τησ διακοπόσ αυτόσ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, οφεύλει δε να διαςφαλύςει την
ομαλό εκτϋλεςη του τμόματοσ / των τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ εύτε απϐ τον ύδιο, εύτε απϐ νϋο υπεργολϊβο τον
οπούο θα γνωςτοποιόςει ςτην αναθϋτουςα αρχό κατϊ την ωσ ϊνω διαδικαςύα.
Η αναθϋτουςα αρχό επαληθεϑει τη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ για τουσ υπεργολϊβουσ, ςϑμφωνα με τα
ϊρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016 και με τα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 80 του Ν. 4412/2016, εφϐςον το(α)
τμόμα(τα) τησ ςϑμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο ανϊδοχοσ προτύθεται να αναθϋςει υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ,
υπερβαύνουν ςωρευτικϊ το ποςοςτϐ του τριϊντα τοισ εκατϐ (30%) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ. Όταν απϐ
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκϑπτει ϐτι ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ απαιτεύ ό δϑναται να απαιτόςει την
αντικατϊςταςό του, κατϊ τα ειδικϐτερα αναφερϐμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του ϊρθρου 131 του ν. 4412/2016.
τισ περιπτώςεισ επαλόθευςησ των λϐγων αποκλειςμοϑ για τουσ υπεργολϊβουσ, οι απαιτοϑμενεσ πληροφορύεσ
ςυνοδεϑονται απϐ τισ υπεϑθυνεσ δηλώςεισ και των υπεργολϊβων, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 79 του Ν. 4412/2016.
Ωςτϐςο, ϐταν οι υπεργολϊβοι παρουςιϊζονται μετϊ την ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ, προςκομύζουν τα πιςτοποιητικϊ
και λοιπϊ ςχετικϊ δικαιολογητικϊ αντύ τησ υπεϑθυνησ δόλωςησ.
Οι τυχϐν υπεργολϊβοι του αναδϐχου καθ’ ϐλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ οφεύλουν να τηροϑν τισ
υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ
νομοθεςύασ που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ
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διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του
Προςαρτόματοσ Α του Ν. 4412/2016.
ε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του ανϊδοχο με υπεργολϊβο / υπεργολϊβουσ, η εκτϋλεςη του ϋργου θα
ςυνεχύζεται απϐ τον Ανϊδοχο ό απϐ νϋο ςυνεργϊτη / υπεργολϊβο, μετϊ απϐ ςϑμφωνη γνώμη του Τπουργεύου, με
ςκοπϐ την πλόρη υλοπούηςη του ϋργου.
Β.5.4 Καταγγελύα ςύμβαςησ, Εφαρμοςτϋο Δύκαιο – Διαιτηςύα
Η Αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καταγγεύλει μονομερώσ, τηρουμϋνων των κεύμενων διατϊξεων, την ςϑμβαςη
εφϐςον:

 η ςϑμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτοϑςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ,

 εϊν ο ανϊδοχοσ τελοϑςε κατϊ τον χρϐνο ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ που
αναφϋρονται ςτη παρ.1 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ωσ τοϑτου θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςθεύ
και

 η ςϑμβαςη δεν ϋπρεπε να ϋχει ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λϐγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων που
υπϋχει απϐ τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςθεύ με απϐφαςη του
Δικαςτηρύου τησ Ένωςησ, ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ.
Η παροϑςα προκόρυξη και η ϑμβαςη που θα υπογραφεύ απϐ την Κατακϑρωςη του Διαγωνιςμοϑ διϋπεται απϐ την
Ελληνικό νομοθεςύα.
Κϊθε διαφορϊ που θα προκϑψει μεταξϑ του Τπουργεύου και του Αναδϐχου, η οπούα θα αφορϊ ςτην εκτϋλεςη, ςτην
εφαρμογό ό γενικϊ ςτισ ςχϋςεισ των ςυμβαλλομϋνων μερών που δημιουργοϑνται απϐ τη ϑμβαςη, θα λυθεύ απϐ τα
εδρεϑοντα ςτην Αθόνα αρμϐδια Δικαςτόρια, εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το Ελληνικϐ και το Κοινοτικϐ.
Δεν αποκλεύεται, ωςτϐςο, για οριςμϋνεσ περιπτώςεισ εφϐςον ςυμφωνοϑν και τα δϑο μϋρη, να προβλεφθεύ ςτη
ϑμβαςη προςφυγό των ςυμβαλλομϋνων, αντύ των δικαςτηρύων, ςε διαιτηςύα ςϑμφωνα πϊντα με την ελληνικό
νομοθεςύα και με ϐςα μεταξϑ τουσ ςυμφωνόςουν. Αν δεν επϋλθει τϋτοια ςυμφωνύα, η αρμοδιϐτητα για την επύλυςη
τησ διαφορϊσ ανόκει ςτα ελληνικϊ δικαςτόρια κατϊ τα οριζϐμενα ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο.
Β.5.5 Λοιπού Γενικού όροι
Η μϋλλουςα να υπογραφεύ ϑμβαςη, θα διϋπεται απϐ την Ελληνικό Νομοθεςύα.
Κϊθε διαφορϊ ό αμφιςβότηςη, που θα προκϑψει μεταξϑ του αναδϐχου και τησ Τπηρεςύασ και θα αφορϊ την
εκτϋλεςη τησ μελλοϑςησ ϑμβαςησ, θα επιλϑεται απϐ τα αρμϐδια τακτικϊ δικαςτόρια Αθηνών με εφαρμογό του
Ελληνικοϑ Δικαύου.
Μετϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ ο ανϊδοχοσ δεν ϋχει δικαύωμα να εκχωρόςει ςε οποιοδόποτε τρύτο τα
δικαιώματα και υποχρεώςεισ του χωρύσ την ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Τπ. Οικονομικών.
Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει των ϐρων των
ανωτϋρω παραγρϊφων, να υποβϊλει προςφυγό για λϐγουσ νομιμϐτητασ και ουςύασ ενώπιον τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ ό του φορϋα που εκτελεύ – διοικεύ τη ςϑμβαςη, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών απϐ
την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ ςχετικόσ απϐφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμϐδιο
αποφαινϐμενο ϐργανο, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμϐδιου ςυλλογικοϑ οργϊνου (ϊρ. 205 του Ν. 4412/2016).
Η εν λϐγω απϐφαςη δεν επιδϋχεται προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φϑςεωσ διοικητικό προςφυγό.
Β.6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΨΜΗ-ΚΤΡΨΕΙ
Β.6.1 Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ
Η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών γύνεται απϐ επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτεύται, ςϑμφωνα με την
παρϊγραφο 11 εδϊφιο δ’ του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ϐτι οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ δεν ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ ϐρουσ τησ
ςϑμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτϐκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν
απϐ τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ και γνωμοδοτεύ αν οι αναφερϐμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλϐλητα
των παρεχϐμενων υπηρεςιών και ςυνεπώσ αν μποροϑν οι τελευταύεσ να καλϑψουν τισ ςχετικϋσ ανϊγκεσ.
την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ϐτι δεν επηρεϊζεται η καταλληλϐλητα, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του αρμϐδιου
αποφαινϐμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν λϐγω παρεχϐμενων υπηρεςιών, με ϋκπτωςη επύ
τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Μετϊ την
ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απϐφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλαβό των
παρεχϐμενων υπηρεςιών τησ ςϑμβαςησ και να ςυντϊξει ςχετικϐ πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, ςϑμφωνα με
τα αναφερϐμενα ςτην απϐφαςη.
Σο πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ εγκρύνεται απϐ το αρμϐδιο αποφαινϐμενο ϐργανο με απϐφαςό του, η οπούα
κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ και ςτον ανϊδοχο. Αν παρϋλθει χρονικϐ διϊςτημα μεγαλϑτερο των τριϊντα (30)
ημερών απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ του και δεν ληφθεύ ςχετικό απϐφαςη για την ϋγκριςη ό την απϐρριψό του,
θεωρεύται ϐτι η παραλαβό ϋχει ςυντελεςτεύ αυτοδύκαια.
Ανεξϊρτητα απϐ την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδϐχου,
πραγματοποιοϑνται οι προβλεπϐμενοι απϐ τη ςϑμβαςη ϋλεγχοι ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 6 του ϊρθρου 219
του ν. 4412/2016. Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη ϐλων των
προβλεπϐμενων ελϋγχων και τη ςϑνταξη των ςχετικών πρωτοκϐλλων.
Β.6.2 Πληρωμό - Κρατόςεισ
Η πληρωμό τησ αξύασ του υπϐ ανϊθεςη Έργου θα γύνεται ςε ευρώ, με χρηματικϐ ϋνταλμα πληρωμόσ ςτο ϐνομα του
δικαιοϑχου, ςε τραπεζικϐ λογαριαςμϐ του, με την απαραύτητη προςκϐμιςη ϐλων των νϐμιμων δικαιολογητικών
που προβλϋπονται απϐ τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρϐνο πληρωμόσ, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικοϑ
που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ που διενεργοϑν τον ϋλεγχο και την πληρωμό, και ςε χρϐνο
προςδιοριζϐμενο απϐ την αναγκαύα διοικητικό διαδικαςύα για ϋκδοςη των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων, ςε
βϊροσ του Προϒπολογιςμοϑ Εξϐδων του Τπ. Οικονομικών του αντύςτοιχου οικ. ϋτουσ.
Επύ τησ υμβατικόσ Σιμόσ του ϋργου, επιβϊλλονται κρατόςεισ, οι οπούεσ βαρϑνουν το Ανϊδοχο ωσ εξόσ:


για την Ενιαύα Αρχό Δημοςύων υμβϊςεων (0,06%), χαρτϐςημο (3% επ’ αυτοϑ) και ΟΓΑ χαρτοςόμου (20%
επύ του χαρτοςόμου), (ϊρθρο 375, α/α 7)



για την Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (0,06%), χαρτϐςημο (3% επ’ αυτοϑ) και ΟΓΑ χαρτοςόμου
(20% επύ του χαρτοςόμου), (ϊρθρο 350 παρ.3), (απϐφαςη 1191 –ΥΕΚ 969/Β/2017)



Εφϐςον κατϊ τισ ημερομηνύεσ πληρωμών του ϋργου ϋχουν ενεργοποιηθεύ και ϊλλεσ κρατόςεισ που
καθορύζονται ςτο Ν.4412/16 (π.χ. ϊρθρο 36, παρ. 6), θα γύνεται ςχετικό επιπλϋον παρακρϊτηςη υπϋρ
Δημοςύου (0,02%), χαρτϐςημο (3% επ’ αυτοϑ) και ΟΓΑ χαρτοςόμου (20% επύ του χαρτοςόμου).

ημειώνεται ϐτι η καθαρό αξύα των παραςτατικών υπϐκειται ςε παρακρϊτηςη φϐρου ειςοδόματοσ βϊςει του Ν.
4172/2013 (ΥΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) ϊρθρο 64 περύ παρακρϊτηςησ φϐρου ειςοδόματοσ. Ο φϐροσ ειςοδόματοσ
εύναι 8% για υπηρεςύεσ.
Η πληρωμό θα γύνεται ανϊ δύο (2) μόνεσ, με το ποςϐ που αντιςτοιχεύ ςτην αμοιβό του Αναδϐχου ϐπωσ αυτϐ
αποτυπώνεται ςτην οικονομικό του προςφορϊ, ϑςτερα απϐ την ϋκδοςη ςχετικοϑ τιμολογύου του και μετϊ την
υπογραφό του ςχετικοϑ πρωτοκϐλλου ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ απϐ την αρμϐδια επιτροπό
παραλαβόσ, το οπούο θα βεβαιώνει ϐτι ο Ανϊδοχοσ ϋχει παρϊςχει τισ ζητοϑμενεσ υπηρεςύεσ ςϑμφωνα με τη
ςϑμβαςη.
Ο ανϊδοχοσ θα αναλϊβει την εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ θεωρώντασ τη υμβατικό Σιμό επαρκό, νϐμιμη και εϑλογη
για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ ϑμβαςησ μετϊ απϐ ςυνολικό ϋρευνα που θα ϋχει πραγματοποιόςει πριν
την κατϊθεςη τησ Προςφορϊσ του. τη υμβατικό Σιμό περιλαμβϊνονται ϐλεσ οι ενδεχϐμενεσ αμοιβϋσ τρύτων
καθώσ και οι δαπϊνεσ του αναδϐχου για την εκτϋλεςη του ϋργου, χωρύσ καμύα περαιτϋρω επιβϊρυνςη του
Τπουργεύου.
Β.6.3 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου – Κυρώςεισ
Ο ανϊδοχοσ, με την επιφϑλαξη τησ ςυνδρομόσ λϐγων ανωτϋρασ βύασ, κηρϑςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ απϐ την
ςϑμβαςη και απϐ κϊθε δικαύωμα που απορρϋει απϐ αυτόν, κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ του αρμοδύου οργϊνου (ϊρ.
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203, παρ. 1 του Ν. 4412/2016)εϊν: α) δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικϐ, μϋςα ςτην ημερομηνύα που
ορύζεται ςτην ειδικό πρϐςκληςη, β) δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ
γραπτϋσ εντολϋσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, που εύναι ςϑμφωνεσ με την ςϑμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και γ) εϊν
υπερβεύ υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, λαμβανομϋνων υπϐψη των τυχϐν παρατϊςεων.
την περύπτωςη αυτό του κοινοποιεύται ειδικό ϐχληςη, η οπούα περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των
ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ αυτϐσ, θϋτοντασ προθεςμύα για τη ςυμμϐρφωςό του, η οπούα δεν μπορεύ
να εύναι μικρϐτερη των δεκαπϋντε (15) ημερών. Αν η προθεςμύα που τεθεύ με την ειδικό ϐχληςη παρϋλθει χωρύσ να
ςυμμορφωθεύ, κηρϑςςεται αιτιολογημϋνα ϋκπτωτοσ μϋςα ςε τριϊντα (30) ημϋρεσ απϐ την ϊπρακτη πϊροδο τησ ωσ
ϊνω προθεςμύασ ςυμμϐρφωςησ.
τον ανϊδοχο που κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ απϐ την ςϑμβαςη, επιβϊλλεται, μετϊ απϐ κλόςη του για παροχό
εξηγόςεων:


ολικό κατϊπτωςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ.

Επιπλϋον, μπορεύ να του επιβληθεύ ο προβλεπϐμενοσ απϐ το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμϐσ απϐ τη
ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων.

Β.7 ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ
Β.7.1. Τποχρεώςεισ Αναδόχου
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εκτελεύ τα καθόκοντα που θα αναλαμβϊνει με τη ΤΜΒΑΗ και ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ
τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ και τησ προςφορϊσ του, διαφορετικϊ υποχρεοϑται να αποζημιώςει κατϊ νϐμο το
Τπουργεύο.
Ο Ανϊδοχοσ ορύζει Εκπρϐςωπϐ του και τον εξουςιοδοτεύ με ειδικϐ πληρεξοϑςιο να υπογρϊψει τη ϑμβαςη, να τον
εκπροςωπεύ ϋναντι του Τπουργεύου και να ενεργεύ κατ’ εντολό και για λογαριαςμϐ του για ϐλα τα ζητόματα που
ςχετύζονται με τη ϑμβαςη. Επύ πλϋον πρϋπει να οριςθεύ και Αναπληρωτόσ του Εκπροςώπου με τισ αρμοδιϐτητεσ.
Αλλαγό προςώπου ό διεϑθυνςησ του Εκπροςώπου ό/ και του Αναπληρωτό του αναφϋρεται γραπτϊ ςτο
Τπουργεύο και ιςχϑει μετϊ απϐ τη γραπτό ϋγκριςό τουσ.
Ο Εκπρϐςωποσ και ο Αναπληρωτόσ Εκπρϐςωποσ του Αναδϐχου εύναι, μεταξϑ ϊλλων, εξουςιοδοτημϋνοι να τον
αντιπροςωπεϑουν ςε ϐλα τα θϋματα που αφοροϑν τη ϑμβαςη και να διευθετοϑν για λογαριαςμϐ του
οποιαδόποτε διαφορϊ προκϑπτει ό ςχετύζεται με τη ϑμβαςη, ςυμμετϋχοντασ, ϐποτε και ϐπου κληθοϑν ςε
ςυναντόςεισ με τα αρμϐδια για την παρακολοϑθηςη και τον ϋλεγχο ϐργανα του Τπουργεύου.
Καθ΄ ϐλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ του Έργου, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται ςτενϊ με το Τπουργεύο,
υποχρεοϑται δε να λαμβϊνει υπϐψη του οποιεςδόποτε παρατηρόςεισ τουσ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη του Έργου.
Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ μϐνοσ υπεϑθυνοσ για την τόρηςη τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ ωσ και
το απαςχολοϑμενο απϐ αυτϐν προςωπικϐ για την εκτϋλεςη των υποχρεώςεων τησ ϑμβαςησ. Σο Τπουργεύο δεν
ϋχει υποχρϋωςη καταβολόσ αποζημύωςησ για υπερωριακό απαςχϐληςη ό οποιαδόποτε ϊλλη αμοιβό ςτο
προςωπικϐ του Αναδϐχου ό τρύτων.
Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ενεργεύ με επιμϋλεια και φροντύδα, ώςτε να εμποδύζει πρϊξεισ ό παραλεύψεισ, που
μποροϑςαν να ϋχουν αποτϋλεςμα αντύθετο με το ςυμφϋρον του Τπουργεύου.

θα

Σο Τπουργεύο απαλλϊςςεται απϐ κϊθε ευθϑνη και υποχρϋωςη απϐ τυχϐν ατϑχημα ό απϐ κϊθε ϊλλη αιτύα κατϊ την
εκτϋλεςη του Έργου. ε περύπτωςη οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημύασ που προκληθεύ ςε τρύτουσ απϐ τα φυςικϊ
πρϐςωπα που απαςχολεύ ο Ανϊδοχοσ ό οι Τπεργολϊβοι αυτοϑ, υποχρεοϑται ο Ανϊδοχοσ μϐνοσ του να προβεύ ςτην
αποκατϊςταςό τουσ.
Η εκτϋλεςη του Έργου θα γύνει απϐ προςωπικϐ του Αναδϐχου, κατϊλληλα εκπαιδευμϋνο και ϋμπειρο. Ο Ανϊδοχοσ
εύναι αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοσ για την ποιϐτητα τουσ εργαςύασ του προςωπικοϑ του.
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να παρϋχει ϋγκαιρα ςτο Τπουργεύο τισ πληροφορύεσ που θα του ζητηθοϑν, ςχετικϊ με
την εξϋλιξη και την πορεύα του Έργου.
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Β.7.2 Τποχρεώςεισ Αναθϋτουςασ Αρχόσ
Η Αναθϋτουςα Αρχό ςυμμετϋχει ςτην υλοπούηςη του ϋργου με δικϐ του ςτελεχιακϐ δυναμικϐ με ςτϐχουσ:
- Σην αποτελεςματικό επύβλεψη και ϋλεγχο τησ προϐδου του Έργου
-

Σην ϋγκαιρη εξαςφϊλιςη ςτον Ανϊδοχο ϐλων των ςτοιχεύων και την εκτϋλεςη των ενεργειών απϐ πλευρϊσ
του Τπουργεύου που εύναι απαραύτητεσ για την ϋγκαιρη και ςωςτό εκτϋλεςη του Έργου
-

-

-

Η Αναθϋτουςα Αρχό θα εξαςφαλύςει την απαραύτητη ςυνεργαςύα ϐλων των εμπλεκϐμενων Διευθϑνςεων
και Σμημϊτων του, ώςτε να αποφευχθοϑν τυχϐν καθυςτερόςεισ ό προβλόματα κατϊ την εκτϋλεςη του
ϋργου.
Η Αναθϋτουςα Αρχό δε φϋρει καμύα ευθϑνη και υποχρϋωςη απϐ τυχϐν ατϑχημα ςτο προςωπικϐ
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των υπεργολϊβων-ςυνεργατών) του Αναδϐχου ό τρύτων που γύνεται απϐ τυχαύο
γεγονϐσ ό αμϋλεια του κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου.
Η Αναθϋτουςα Αρχό δεν ϋχει υποχρϋωςη καταβολόσ αποζημύωςησ για υπερωριακό απαςχϐληςη ό
οποιαδόποτε ϊλλη αμοιβό ςτο προςωπικϐ του Αναδϐχου ό τρύτων.

Β.7.3. Κοινϋσ Τποχρεώςεισ
Ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ απϐκριςησ των ςυμβαλλομϋνων ςε κϊθε ϋγγραφο ορύζεται ςτισ επτϊ (7) εργϊςιμεσ μϋρεσ απϐ
την αποδεδειγμϋνη παραλαβό του, εκτϐσ αν ϊλλωσ ορύζεται ςτη ϑμβαςη και ςτα παραρτόματϊ τησ. ε περύπτωςη
κατϊ την οπούα δεν υπϊρχει απϊντηςη, το περιεχϐμενο του εγγρϊφου θεωρεύται αποδεκτϐ.
τα πλαύςια εκτϋλεςησ του Έργου ςχετικϊ με τη γλώςςα που θα χρηςιμοποιηθεύ ςτισ διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ
του Έργου θα ιςχϑουν τα ακϐλουθα:
-

Η γλώςςα ςυνεργαςύασ των ςτελεχών του Τπουργεύου και του Αναδϐχου θα εύναι η Ελληνικό, ςε γραπτϐ
και προφορικϐ λϐγο.

-

Για την τυπικό αλληλογραφύα (ςυνοδευτικϊ παραδοτϋων και παραςτατικών, ειδοποιητόρια ετοιμϐτητασ
προσ παρϊδοςη, νομικϊ ϋγγραφα, κ.λ.π.) θα χρηςιμοποιεύται η Ελληνικό γλώςςα.

Β.7.4. Ενώςεισ
ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ εύναι Ένωςη, τα Μϋλη που αποτελοϑν την Ένωςη, θα εύναι απϐ κοινοϑ και εισ
ολϐκληρο ϋκαςτο εξ’ αυτών υπεϑθυνο ϋναντι του Τπουργεύου για την εκπλόρωςη ϐλων των απορρεουςών απϐ τη
ϑμβαςη υποχρεώςεών τουσ, ανεξαρτότωσ του τρϐπου πληρωμόσ και του προςώπου (φυςικοϑ ό νομικοϑ) που
προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ ό ενεργεύ γενικϐτερα για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων τησ Ένωςησ. Συχϐν
υφιςτϊμενεσ μεταξϑ τουσ ςυμφωνύεσ περύ κατανομόσ των ευθυνών τουσ ϋχουν ιςχϑ μϐνον ςτισ εςωτερικϋσ τουσ
ςχϋςεισ και ςε καμύα περύπτωςη δεν δϑνανται να προβληθοϑν ϋναντι του Τπουργεύου, ωσ λϐγοσ απαλλαγόσ του ενϐσ
Μϋλουσ απϐ τισ ευθϑνεσ και τισ υποχρεώςεισ του ϊλλου ό των ϊλλων Μελών για την ολοκλόρωςη του Έργου.
ε περύπτωςη που κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ, οποιαδόποτε απϐ τα Μϋλη τησ Ένωςησ, εξαιτύασ
ανικανϐτητασ για οποιοδόποτε λϐγο ό λϐγω ανωτϋρασ βύασ, δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ του, τα
υπϐλοιπα μϋλη ςυνεχύζουν να ϋχουν την ευθϑνη ολοκλόρωςησ τησ ϑμβαςησ με τουσ ύδιουσ ϐρουσ.
Β.8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Β.8.1 Εμπιςτευτικότητα
Ο ανϊδοχοσ δεν δϑναται να προβαύνει ςε δημϐςιεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με το ϋργο χωρύσ την προηγοϑμενη ςυναύνεςη
του Τπουργεύου, εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ που υπαγορεϑονται απϐ τισ Αρχϋσ, π.χ. το Φρηματιςτόριο, και την
τυχϐν ςυμμετοχό του αναδϐχου ςε ϊλλουσ διαγωνιςμοϑσ, οϑτε να ςυμμετϋχει ςε δραςτηριϐτητεσ αςυμβύβαςτεσ με
τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτο Τπουργεύο και δεν δεςμεϑει το Τπουργεύο με κανϋνα τρϐπο χωρύσ την
προηγοϑμενη γραπτό του ςυναύνεςη.
Όλα τα πληροφοριακϊ γραπτϊ ςτοιχεύα του Τπουργεύου που θα περιϋλθουν ςτην αντύληψη του αναδϐχου κατϊ
την υλοπούηςη του ϋργου αυτοϑ και ορύζονται ωσ «Εμπιςτευτικϊ», θεωροϑνται εμπιςτευτικϊ και δεν επιτρϋπεται
να γνωςτοποιηθοϑν ό δημοςιοποιηθοϑν. Ο ανϊδοχοσ και το Τπουργεύου κρατοϑν μυςτικό κϊθε ϋγγραφη
πληροφορύα που περιϋρχεται ςτην αντύληψό τουσ απϐ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και δεν αποκαλϑπτουν τϋτοιεσ
πληροφορύεσ ςε τρύτα πρϐςωπα, ενώ ο ανϊδοχοσ επιβϊλλει αυτό την υποχρϋωςη ςτουσ υπεργολϊβουσ του, και
ςτουσ καθ’ οιονδόποτε τρϐπο μετ’ αυτοϑ ςυνδεϐμενουσ για την εκτϋλεςη του παρϐντοσ ϋργου.
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Ο ανϊδοχοσ και το Τπουργεύο αποκαλϑπτουν εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςε ϐςουσ υπαλλόλουσ αςχολοϑνται
ϊμεςα με το περιεχϐμενο τησ ςϑμβαςησ και διαςφαλύζουν ϐτι αυτού οι υπϊλληλοι εύναι εν γνώςει και ςυμφωνοϑν
με τισ υποχρεώςεισ εχεμϑθειασ. Ο ανϊδοχοσ μεταφϋρει αυτϋσ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ υπεργολϊβουσ του, και ςτουσ
καθ’ οιονδόποτε τρϐπο μετ’ αυτοϑ ςυνδεϐμενουσ για την εκτϋλεςη του παρϐντοσ ϋργου.
ε κϊθε περύπτωςη απαγορεϑεται η χρόςη ό εκμετϊλλευςη των πληροφοριών, οι οπούεσ εύναι εμπιςτευτικϋσ και
περιϋχονται ςε κϊθε εύδουσ πληροφορύεσ που το Τπουργεύο θα παραδώςει ςτον ανϊδοχο, για ςκοποϑσ
διαφορετικοϑσ απϐ την εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ.
Σϐςο καθ’ ϐλη την διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ, ϐςο και μετϊ την λόξη ό λϑςη αυτόσ για πϋντε (5) ϋτη, ο ανϊδοχοσ θα
αναλϊβει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε οποιοδόποτε τρύτο, οποιαδόποτε
ϋγγραφα που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των
υποχρεώςεων του. Επύςησ, θα αναλϊβει την υποχρϋωςη να μην γνωςτοποιόςει μϋροσ ό το ςϑνολο του ϋργου που
θα εκτελϋςει χωρύσ την προηγοϑμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Τπουργεύου.
Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να διαςφαλύζει ϐλα τα πληροφοριακϊ ςτοιχεύα ςτουσ χώρουσ που θα
προςδιορύζονται ςτη ϑμβαςη και ςτουσ ανθρώπουσ που αςχολοϑνται με το Έργο, αποκλειϐμενησ τησ διαφυγόσ,
διαρροόσ ό μεταφορϊσ ςε ϊλλα ϊτομα, χώρουσ ό εταιρεύεσ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ενημερώνει το Τπουργεύο
για τα μϋτρα που παύρνει ςτην κατεϑθυνςη αυτό.
Ειδικϐτερα, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται, ωσ ενεργών την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα, να εκτελεύ
την εργαςύα κατ΄ εντολόν του Τπουργεύου, και βαρϑνεται αναλϐγωσ με ϐλεσ τισ υποχρεώςεισ του Τπουργεύου που
προκϑπτουν απϐ τισ διατϊξεισ του Ν. 2472/1997.
ε κϊθε περύπτωςη παρϊβαςησ των ωσ ϊνω υποχρεώςεων του Αναδϐχου, πϋραν απϐ τα ειδικϊ προβλεπϐμενα ςτη
διακόρυξη ό τη ϑμβαςη, ιςχϑουν και οι κυρώςεισ του Ν.2472/1997.
ε περύπτωςη που υπϊρξει διαρροό πληροφοριών, η οπούα οφεύλεται ςε πρϊξη ό παρϊληψη του Αναδϐχου, Σο
Τπουργεύο διατηρεύ το δικαύωμα να κϊνει χρόςη των διατϊξεων «περύ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ», να κοςτολογόςει
και να απαιτόςει πληρωμό για ϐλεσ τισ ϊμεςεσ και ϋμμεςεσ, θετικϋσ ό αποθετικϋσ ζημιϋσ που θα ϋχει κατϊ
περύπτωςη υποςτεύ, καθώσ επύςησ και να προβεύ ςτην καταγγελύα τησ ϑμβαςησ, εξαιτύασ υπαιτιϐτητασ του
Αναδϐχου, κηρϑςςοντϊσ τον ϋκπτωτο.
Β.8.2 Κυριότητα
Όλα τα αποτελϋςματα – μελϋτεσ, ςτοιχεύα και κϊθε ϊλλο ϋγγραφο ό αρχεύο ςχετικϐ με το Έργο, καθώσ και ϐλα τα
υπϐλοιπα παραδοτϋα που θα αποκτηθοϑν ό θα αναπτυχθοϑν απϐ τον Ανϊδοχο με δαπϊνεσ του Έργου, θα
αποτελοϑν ιδιοκτηςύα του Τπουργεύου εκτϐσ αν όδη προϒπϊρχουν πνευματικϊ δικαιώματα ςε τρύτο.
Β.8.3 Πτώχευςη
Αν ο ανϊδοχοσ κηρυχθεύ ςε κατϊςταςη πτώχευςησ, ό ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό εκδοθεύ εντολό κατϊςχεςησ
εναντύον του ό ςυμβιβαςτεύ με τουσ πιςτωτϋσ του ό αρχύςει να διαλϑεται χωρύσ τοϑτο να αποτελεύ εκοϑςια
διϊλυςη με ςκοπϐ την αναςυγκρϐτηςη ό ςυγχώνευςη και ςυνϋχιςη των εργαςιών του, το Τπουργεύο δϑναται:
(α) να τερματύςει τη ςϑμβαςη πϊραυτα με ϋγγραφη δόλωςό του προσ τον ανϊδοχο, το ςϑνδικο ό τον εκκαθαριςτό
ό προσ οποιοδόποτε πρϐςωπο ανατύθεται η εκτϋλεςη αυτόσ τησ ςϑμβαςησ ό
(β) να δώςει ςτο ςϑνδικο τησ πτώχευςησ ό ςτον εκκαθαριςτό ό ςε ϊλλο πρϐςωπο τη δυνατϐτητα εκτϋλεςησ τησ
ςϑμβαςησ μετϊ την παροχό εγγϑηςησ για την ακριβό και πιςτό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ μϋχρι του ποςοϑ που
μπορεύ να ςυμφωνηθεύ.
Αν ιςχϑει ϋνα απϐ τα παραπϊνω περιςτατικϊ ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεοϑται να παραδώςει ςτο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ δωρεϊν
πϊςησ φϑςεωσ υλικϊ (π.χ. μελϋτεσ, κώδικα τεκμηρύωςησ, προδιαγραφϋσ ανταλλακτικών) που χρειϊζονται για την
εξαςφϊλιςη τησ καλόσ λειτουργύασ του εξοπλιςμοϑ και εφαρμογών.
ε περύπτωςη που ο ΑΝΑΔΟΦΟ εύναι Ένωςη/Κοινοπραξύα και οποιοδόποτε απϐ τα μϋλη του κηρυχθεύ ςε
κατϊςταςη πτώχευςησ ό ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό τεθεύ ςε εκκαθϊριςη εύναι δυνατϐν, εκτϐσ απϐ τον
τερματιςμϐ τησ ΤΜΒΑΗ, να ςυνεχιςθεύ η εκτϋλεςη του ΕΡΓΟΤ απϐ τουσ υπϐλοιπουσ μετϋχοντεσ ςτην
Κοινοπραξύα, οι οπούοι θα ολοκληρώςουν το ΕΡΓΟ ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ, εύτε μϐνοι τουσ, εύτε
ςυμπρϊττοντασ με ϊλλον ςε αντικατϊςταςη του ελλεύποντοσ μϋλουσ, εφϐςον ζητηθεύ απϐ τουσ υπϐλοιπουσ
μετϋχοντεσ ςτην Ένωςη/Κοινοπραξύα εντϐσ ευλϐγου χρϐνου και εγκριθεύ απϐ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ.
Β.8.4 Εκχωρόςεισ –Μεταβιβϊςεισ
Ο ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να εκχωρόςει ό να μεταβιβϊςει τη ςϑμβαςη ό μϋροσ αυτόσ, ό οποιοδόποτε δικαύωμα ό
υποχρϋωςη απορρϋει απϐ αυτόν ςε οποιονδόποτε τρύτο, χωρύσ προηγοϑμενη γραπτό ςυγκατϊθεςη του
Τπουργεύου.
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Κατ’ εξαύρεςη μπορεύ ο ανϊδοχοσ να εκχωρόςει οποιεςδόποτε απϐ τισ πληρωμϋσ, που απορρϋουν απϐ τη ςϑμβαςη,
ςε Σρϊπεζα τησ επιλογόσ του ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
Β.8.5 Εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ
Η ςϑμβαςη θεωρεύται ϐτι ϋχει εκτελεςτεύ μετϊ το πϋρασ των δϑο (2) ετών παροχόσ υπηρεςιών, ό τησ τυχϐν
ετόςιασ παρϊταςόσ τησ, τησ αποπληρωμόσ του ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΣΙΜΗΜΑΣΟ και θα ϋχουν εκπληρωθεύ οι τυχϐν
λοιπϋσ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ απϐ τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη και θα ϋχουν αποδεςμευτεύ οι ςχετικϋσ εγγυόςεισ
κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτη ςϑμβαςη.
Β.8.6 Ανωτϋρα βύα
Ο ανϊδοχοσ δεν ευθϑνεται για παρϊλειψη εκπλόρωςησ των ςυμβατικών υποχρεώςεών του αν η παρϊλειψη αυτό
εύναι απϐρροια ανωτϋρασ βύασ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι η επικαλοϑμενη ανωτϋρα βύα αποδεικνϑεται δεϐντωσ και
επαρκώσ και ϐτι ο ανϊδοχοσ που πλόττεται απϐ το περιςτατικϐ ανωτϋρασ βύασ προβαύνει ςε ϐλεσ τισ απαραύτητεσ
ενϋργειεσ για να ελαχιςτοποιόςει τισ επιπτώςεισ του γεγονϐτοσ ανωτϋρασ βύασ. αν ανωτϋρα βύα εννοεύται κϊθε
γεγονϐσ απρϐβλεπτο και αναπϐτρεπτο που καθιςτϊ απολϑτωσ αδϑνατη την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ.
ε περύπτωςη ανωτϋρασ βύασ, η απϐδειξη αυτόσ βαρϑνει εξ’ ολοκλόρου τον ανϊδοχο, ο οπούοσ υποχρεοϑται, μϋςα
ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ μϋρεσ απϐ τϐτε που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτοϑν την ανωτϋρα βύα και
δεδομϋνου ϐτι εντϐσ αυτών των 20 ημερών κατϋβαλε ϐλεσ τισ απαραύτητεσ προςπϊθειεσ να αποκαταςτόςει
μερικώσ ό ολικώσ την παρϊλειψη αυτό αλλϊ αποδεδειγμϋνα δεν κατϋςτη εφικτϐ χωρύσ δικό του υπαιτιϐτητα, να τα
αναφϋρει εγγρϊφωσ και να προςκομύςει ςτο Τπουργεύο τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα.
ε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ μϋςα ςτην ανωτϋρω προθεςμύα δεν αναφϋρει τα περιςτατικϊ και δεν προςκομύςει
τα απαιτοϑμενα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, ςτερεύται του δικαιώματοσ να επικαλεςθεύ την ϑπαρξη ανωτϋρασ βύασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗ Μ Α

Γ’ – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ

Ανόκει ςτην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0002598/27-2-2018 Διακόρυξη
ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΤΡΨ
ΕΚΔΟΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ημερομηνύα ϋκδοςησ. . . . . . . . . .
Προσ το Τπουργεύο Οικονομικών
Δ/νςη Προμηθειών, Διαχεύριςησ Τλικοϑ & Τποδομών
Πειραιώσ & Κολωνοϑ 2
ΑΘΗΝΑ
Εγγϑηςη μασ υπ' αριθμ. . ……... . . . . . . για . . . . . . . . . ΕΤΡΩ
ασ γνωρύζουμε ϐτι εγγυώμεθα προσ εςϊσ με την παροϑςα, ανεκκλότωσ και ανεπιφυλϊκτωσ, παραιτοϑμενοι του
δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ μϋχρι του ποςοϑ των …………… ευρώ................... για την Εταιρεύα
................. οδϐσ ................... αριθμ. ...... με Α.Υ.Μ. ………………… ό ςε περύπτωςη Ένωςησ για την Εταιρεύα 1)....................ό
2)................. ατομικϊ για κϊθε μια απ’ αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολοκλόρου υπϐχρεων μεταξϑ τουσ, εκ τησ
ιδιϐτητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ Προμηθευτών για τη ςυμμετοχό τησ ςτο διενεργοϑμενο διαγωνιςμϐ ςασ ό
τυχϐν επανϊληψό του, για την προμόθεια ..............., ςϑμφωνα με την υπ' αριθμ. ...................... Διακόρυξό ςασ, με
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών την…………………….
Η παροϑςα εγγϑηςη καλϑπτει μϐνον τισ απϐ τη ςυμμετοχό ςτον παραπϊνω διαγωνιςμϐ απορρϋουςεσ
υποχρεώςεισ τησ, καθ' ϐλο το χρϐνο τησ εκ τησ προςφορϊσ δεςμεϑςεώσ τησ και μϋχρι την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ
και κατϊθεςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ των ϐρων τησ, ςτην περύπτωςη κατακϑρωςησ τησ προμόθειασ ς'
αυτόν.
Σο ανωτϋρω ποςϐ βρύςκεται ςτη διϊθεςό ςασ, και θα καταβληθεύ, ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ οποιαδόποτε εκ μϋρουσ
μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ ϋρευνα του βϊςιμου ό μη τησ απαιτόςεωσ ςασ, μϋςα ςε πϋντε
(5) ημϋρεσ απϐ την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ.
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον τϋλοσ
χαρτοςόμου.
Η παροϑςα ιςχϑει μϋχρι την ........................ ό
Η παροϑςα ιςχϑει μϋχρι τη λόψη ϋγγραφησ δόλωςόσ ςασ ϐτι ϋπαψε ο λϐγοσ για τον οπούο εκδϐθηκε
(ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ: ΑΝΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΔΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΣ' ΕΠΙΛΟΓΗ Α)
ο χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ αυτόσ θα παραταθεύ εφϐςον ζητηθεύ απϐ την υπηρεςύα ςασ πριν απϐ την
ημερομηνύα λόξησ τησ.
Βεβαιώνουμε ϐτι το ποςϐ των εγγυόςεων μασ, που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημϐςιο και τα Νομικϊ Πρϐςωπα Δημοςύου
Δικαύου, μαζύ με το ποςϐ τησ εγγϑηςησ αυτόσ, δεν υπερβαύνει το ϐριο των εγγυόςεων που ϋχει καθοριςθεύ για την
Σρϊπεζϊ μασ.
(Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό)
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ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
ΕΚΔΟΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ημερομηνύα ϋκδοςησ. . . . . . . . . . . .
Προσ το Τπουργεύο Οικονομικών
Δ/νςη Προμηθειών, Διαχεύριςησ Τλικοϑ & Τποδομών
Πειραιώσ & Κολωνοϑ 2
ΑΘΗΝΑ
Εγγϑηςη μασ υπ' αριθμ. . . . .......... . . . . για . . . . . ....... . . . . ΕΤΡΩ
Πληροφορηθόκαμε ϐτι η Εταιρεύα ό η Ένωςη Εταιρειών........... οδϐσ ........... αρ. ........, με Α.Υ.Μ. ……………………. ςαν
προμηθευτόσ πρϐκειται να ςυνϊψει μαζύ ςασ, ςαν αγοραςτϋσ, ςϑμβαςη, που θα καλϑπτει την προμόθεια ................,
κατϐπιν τησ αρ. ……………………. απϐφαςησ κατακϑρωςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμοϑ, ςυνολικόσ αξύασ
………………… ευρώ.................... και ϐτι ςϑμφωνα με ςχετικϐ ϐρο ςτη ςϑμβαςη αυτό η εταιρεύα υποχρεοϑται να
καταθϋςει εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, ποςοϑ ύςου προσ το 5% τησ ςυμβατικόσ αξύασ των ειδών δηλαδό για
...............………………….. ευρώ………
Μετϊ τα παραπϊνω, η Σρϊπεζα .................. παρϋχει την απαιτοϑμενη εγγϑηςη υπϋρ τησ εταιρεύασ ό ςε περύπτωςη
Ένωςησ υπϋρ των Εταιρειών 1).................... ό 2).................... ατομικϊ για κϊθε μύα απ’ αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ
ολοκλόρου υπϐχρεων μεταξϑ τουσ, εκ τησ ιδιϐτητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ Προμηθευτών και εγγυϊται προσ
εςϊσ με την παροϑςα, ανεκκλότωσ και ανεπιφυλϊκτωσ, παραιτοϑμενη του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ
διζόςεωσ, να καταβϊλει ςε ςϊσ, μϋςα ςε τρεύσ (3) ημϋρεσ, ανεξϊρτητα τυχϐν αμφιςβητόςεισ, αντιρρόςεισ ό
ενςτϊςεισ τησ εταιρεύασ και χωρύσ ϋρευνα του βϊςιμου ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, με απλό δόλωςό ςασ ϐτι η εταιρεύα
παρϋβη ό παρϋλειψε να εκπληρώςει οποιοδόποτε ϐρο τησ ςϑμβαςησ, κϊθε ποςϐ που θα ορύζετε ςτη δόλωςό ςασ,
και που δεν θα ξεπερνϊ το οριζϐμενο ςτην εγγϑηςη αυτό.
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον
χαρτοςόμου.

τϋλοσ

Η παροϑςα ιςχϑει μϋχρι την ................. ό
Η παροϑςα ιςχϑει μϋχρι τη λόψη ϋγγραφησ δόλωςόσ ςασ ϐτι ϋπαψε ο λϐγοσ για τον οπούο εκδϐθηκε.
(ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ: ΑΝΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΔΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΣ' ΕΠΙΛΟΓΗ Α).
Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ αυτόσ θα παραταθεύ εφ' ϐςον ζητηθεύ απϐ την υπηρεςύα ςασ πριν απϐ την
ημερομηνύα λόξησ τησ.
Βεβαιώνουμε ϐτι το ποςϐ των εγγυόςεων μασ, που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημϐςιο και τα Νομικϊ Πρϐςωπα Δημοςύου
Δικαύου, μαζύ με το ποςϐ τησ εγγϑηςησ αυτόσ, δεν υπερβαύνει το ϐριο των εγγυόςεων που ϋχει καθοριςθεύ για την
Σρϊπεζϊ μασ.
(Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό)

Σελίδα 41 από 81

18PROC002735013 2018-03-01
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄- ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ (*)
Ανόκει ςτην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0002598/27-2-2018 Διακόρυξη
Αθήνα,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Α. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
ΕΠΨΝΤΜΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑ
ΣΗΛΕΥΨΝΑ / ΥΑΞ / EMAIL
ΑΥΜ – ΔOY
ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΨΠΟ
Α.Δ.Σ. (Νομίμου
εκπροσώπου)
Τπεύθυνος
Επικοινωνίας
Β. ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ

Α/
Α

ΕΙΔΟ

ΣΤΠΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΑΝΑ
ΕΣΟ ΦΨΡΙ
ΥΠΑ

Dell
OptiPlex
360 MT
E4600 Core
2 Duo
Processor
(2.40GHz,
800MHz,
2MB)

3655

53.399,55€

66.215,44€

917

34.497,54€

42.776,95€

100

350,00€

434,00€

200

2.600,00€

3.224,00€

37.447,54€

46.434,95€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΑΝΑ
ΕΣΟ ΜΕ
ΥΠΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΥΟΡΑ
ΤΠΟΧΗΥΙΟ
Τ
ΑΝΑΔΟΦΟΤ
ΦΨΡΙ ΥΠΑ

ΠΡΟΥΟ
ΡΑ
ΤΠΟΧΗ
ΥΙΟΤ
ΑΝΑΔΟΦ
ΟΤ ΜΕ
ΥΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α

1

ΣΑΘΜΟΙ
ΕΡΓΑΙΑ(Κεντρι
κή ΜονάδαοθόνηπληκτρολόγιοMouse-καλώδια
ρεύματος και
δικτύου)
ΟΜΑΔΑ Β
ΕΚΣΤΠΨΣΕ

2

Διπλός
Σροφοδότης
Φαρτιού
Ethernet
Interface
εκτυπωτή Dot
Matrix

Dot Matrix
Compuprint
9065
PUSH
Tractor for
Compuprint
9065
Compuprint
9065
Ethernet
Interface

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ΟΜΑΔΑ Α & Β)

90.847,09€

112.650,39€

(*)Ο ωσ ϊνω πύνακασ οικονομικόσ προςφορϊσ θα ςυμπληρωθεύ και θα αναρτηθεύ με μορφό .pdf φϋροντασ
ψηφιακό υπογραφό ωσ ςυνημμϋνο οικονομικόσ προςφορϊσ εντϐσ του υποφακϋλου οικονομικό προςφορϊ ςτη
διαδικτυακό πϑλη του ΕΗΔΗ
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Ε’ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
Ανόκει ςτην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α. Δ.ΠΡΟΜ.Α0002598/27-2-2018 Διακόρυξη
Α ΡΘ ΡΟ 1 : ΟΡ Ι ΜΟ Ι
Οι ακϐλουθοι ϐροι αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ και ϋχουν την ϋννοια που
παρατύθεται αντύςτοιχα ςτον καθϋνα:
ΓΓΠ: Η Γενικό Γραμματεύα Πληροφοριακών υςτημϊτων του Τπουργεύου Οικονομικών, ϐπωσ εκπροςωπεύται
νομύμωσ.
Δ.Δ.Τ.Τ-Κ.Ν..: Η Διεϑθυνςη Διαχεύριςησ Τπολογιςτικών Τποδομών - Κυβερνητικοϑ Νϋφουσ τησ Γ.Γ.Π..
ΕΡΓΟ: υντόρηςη του «Μηχανογραφικοϑ Εξοπλιςμοϑ για την υποςτόριξη ΔΟΤ & ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ», ϐπωσ αυτϐ
περιγρϊφεται ςτην παροϑςα Διακόρυξη, (ΟΜΑΔΑ Α΄ ταθμού Εργαςύασ, ΟΜΑΔΑ Β΄ Εκτυπωτϋσ – Σροφοδϐτεσ
χαρτιοϑ & Ethernet interface εκτυπωτών)
ΤΠΗΡΕΙΕ: Οι υπηρεςύεσ ςυντόρηςησ του εξοπλιςμοϑ που προμηθεϑτηκε το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ςτα πλαύςια τησ
ϑμβαςησ.
ΤΜΒΑΗ: Η ςυμφωνύα που υπογρϊφεται για το ςϑνολο του ΕΡΓΟΤ μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών, του
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ και του Αναδϐχου του ΕΡΓΟΤ που θα επιλεγεύ για την εκτϋλεςη του ΕΡΓΟΤ. Περιλαμβϊνει ϐλα τα
νομικϊ, τεχνικϊ, εμπορικϊ και ϊλλα κεύμενα και αλληλογραφύα ϐπου μπορεύ να γύνει παραπομπό για την
εξακρύβωςη των δικαιωμϊτων και υποχρεώςεων των μερών.
ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ: Η ςυνολικό τιμό ςτην οπούα κατακυρώνεται το ΕΡΓΟ.
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ: Σο Τπουργεύο Οικονομικών (Τπ.Ο.), ϐπωσ εκπροςωπεύται νομύμωσ, απϐ το Γενικϐ Γραμματϋα
Τπουργεύου Οικονομικών και κατϊ περύπτωςη απϐ (α) τη Διεϑθυνςη Προμηθειών, Διαχεύριςησ Τλικοϑ &
Τποδομών, Σμόμα Α΄ τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών του Τπουργεύου Οικονομικών, Κολωνοϑ 2,
101 10 ΑΘΗΝΑ και (β) τη Γ.Γ.Π..
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: Κϊθε Τπηρεςύα ςε ϐλη την επικρϊτεια ςτην οπούα ϋχει εγκαταςταθεύ εξοπλιςμϐσ του ΕΡΓΟΤ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ: Υυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο ό ϋνωςη αυτών των προςώπων που προςφϋρει για την
αγορϊ παροχόσ των υπηρεςιών ςυντόρηςησ του ΕΡΓΟΤ.
ΠΡΟΥΕΡΨΝ: Ο οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει υποβϊλει προςφορϊ.
ΑΝΑΔΟΦΟ: Ο οικονομικϐσ φορϋασ ςτον οπούο ϋχει ανατεθεύ η ςϑμβαςη.
Α ΡΘ ΡΟ 2 : Α ΝΣ ΙΚ ΕΙ ΜΕ ΝΟ ΣΗ  Δ ΙΑΚ ΗΡ ΤΞ Η
Αντικεύμενο τησ Διακόρυξησ εύναι η υντόρηςη του ΕΡΓΟΤ για το ςϑνολο του εξοπλιςμοϑ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και ΟΜΑΔΑ
Β΄) (Παρϊρτημα ΙΙ).
Ειδικϐτερα το αντικεύμενο τησ παροϑςασ εύναι η υντόρηςη του εξοπλιςμοϑ του ΕΡΓΟΤ, ο οπούοσ αποτελεύται:
(ΟΜΑΔΑ Α΄) απϐ 3.655 ςταθμοϑσ εργαςύασ τϑπου Dell OptiPlex360, (ΟΜΑΔΑ Β΄) 917 εκτυπωτϋσ dot matrix τϑπου
Compuprint 9065, 100 διπλοϑσ τροφοδϐτεσ χαρτιοϑ και 200 Ethernet interface (εκτυπωτϋσ dot matrix τϑπου
Compuprint 9065 Ethernet interface).
Κϊθε υποψόφιοσ μπορεύ να καταθϋςει προςφορϊ για το ςϑνολο του εξοπλιςμοϑ πληροφορικόσ & του λογιςμικοϑ:
για κϊθε ομϊδα χωριςτϊ ΟΜΑΔΑ Α΄, ΟΜΑΔΑ Β΄
για ϐλεσ τισ ΟΜΑΔΕ
Α ΡΘ ΡΟ 3 : Δ ΙΑ ΡΚ Ε ΙΑ Σ Η  Τ ΝΣ ΗΡ Η  Η
1.

Η ςυνολικό διϊρκεια υλοπούηςησ του ΕΡΓΟΤ ορύζεται ςε δύο (2) ϋτη και ςτη ςυνϋχεια ςε ϋνα (1)
επιπλϋον ϋτοσ, με διαδικαςύα ετόςιασ ανανϋωςησ ςτο ύδιο τύμημα, εφϐςον το επιθυμεύ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
και ϋχουν εξαςφαλιςτεύ οι τυχϐν απαιτοϑμενεσ ςχετικϋσ εγκρύςεισ.
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2.

Σο ΕΡΓΟ εύναι ςε ςυντόρηςη με ιςχϑουςα ςϑμβαςη ϋωσ 12-12-2018 απϐ Ανϊδοχο εταιρεύα. Ωσ
ημερομηνύα ϋναρξησ ςυντόρηςησ του παρϐντοσ ΕΡΓΟΤ ορύζεται η 13-12-2018. ε περύπτωςη που η
ΤΜΒΑΗ υπογραφεύ μετϊ την 13-12-2018, ωσ ημερομηνύα ϋναρξησ ςυντόρηςησ του ΕΡΓΟΤ ορύζεται η
ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςχετικόσ ΤΜΒΑΗ. ε αυτόν την περύπτωςη οι βλϊβεσ που βρύςκονται ςε
εκκρεμϐτητα κατϊ την ϋναρξη τησ νϋασ ςϑμβαςησ ςυντόρηςησ θα αποκαθύςτανται απϐ τον Ανϊδοχο
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ διακόρυξησ.

3.

Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ διατηρεύ το δικαύωμα με ϋγγραφη και μονομερό δόλωςη προσ τον Ανϊδοχο, να εξαιρεύ ό
να επανεντϊςςει οποιαδόποτε προώϐντα εξοπλιςμοϑ (υλικοϑ – λογιςμικοϑ), αναπροςαρμϐζοντασ
ανϊλογα το κϐςτοσ ςυντόρηςησ. ε περύπτωςη επανϋνταξησ ςτη ςυντόρηςη κϊποιου προώϐντοσ που εύχε
εξαιρεθεύ, τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη εξακολουθοϑν να ϋχουν τισ υποχρεώςεισ και δικαιώματα που θα εύχαν,
εϊν το ςυγκεκριμϋνο προώϐν δεν εύχε ποτϋ εξαιρεθεύ απϐ τη ςυντόρηςη.

Α ΡΘ ΡΟ 4 :Τ ΠΗ ΡΕ Ι Ε ΣΕ Φ ΝΙ Κ Η  Τ Π ΟΣ ΗΡ Ι ΞΗ 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να παρϋχει Τπηρεςύεσ Σεχνικόσ Τποςτόριξησ, καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ περιϐδου
υντόρηςησ.
τϐχοσ των Τπηρεςιών Σεχνικόσ Τποςτόριξησ εύναι η εξαςφϊλιςη τησ καλόσ λειτουργύασ του εξοπλιςμοϑ
πληροφορικόσ & λογιςμικοϑ, η ϊμεςη ανταπϐκριςη του Αναδϐχου ςε αναγγελύεσ προβλημϊτων και η ϊμεςη
αποκατϊςταςη των βλαβών/προβλημϊτων τηρώντασ τισ απαιτόςεισ διαθεςιμϐτητασ.
Οι Τπηρεςύεσ Σεχνικόσ Τποςτόριξησ θα περιλαμβϊνουν τα παρακϊτω:
Εξοπλιςμόσ (υλικό και λογιςμικό υςτόματοσ)

Οργϊνωςη και βελτιςτοπούηςη (tuning) του προςφερϐμενου εξοπλιςμοϑ.


Σεχνικό Τποςτόριξη μϋςω του Κϋντρου Κλόςεων του Αναδϐχου, για τη λόψη, καταγραφό και ϋγκαιρη
αντιμετώπιςη των περιςτατικών (Τπηρεςύα 7χ24).



Σακτικϐσ ϋλεγχοσ καλόσ λειτουργύασ, καθαριςμϐσ του υλικοϑ και ϋλεγχοσ καλόσ λειτουργύασ του λογιςμικοϑ
ςυςτόματοσ.



Αποκατϊςταςη των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργύασ του υλικοϑ καθώσ και επαναφορϊ του ςυςτόματοσ
ςε επύπεδο και περιβϊλλον λειτουργύασ πανομοιϐτυπο με εκεύνο, το οπούο διϋθετε ο εν λϐγω εξοπλιςμϐσ,
πριν τη διαπύςτωςη τησ δυςλειτουργύασ.



Ενημϋρωςη για τυχϐν νϋεσ εκδϐςεισ του λογιςμικοϑ. τισ ζητοϑμενεσ υπηρεςύεσ περιλαμβϊνεται η
λειτουργικό υποςτόριξη των Windows Vista και ϐχι updates που δεν παρϋχονται πλϋον απϐ την Microsoft.
Δεν χρειϊζεται η αντικατϊςταςη του λειτουργικοϑ, δεδομϋνου ϐτι το Τπ.Ο. για την αποκατϊςταςη των
βλαβών, ϐπου απαιτεύται, παραδύδει ςτον ανϊδοχο μότρα (image) με ανϊλογο περιβϊλλον λειτουργύασ του
Η/Τ (Δ.Ο.Τ. Σελωνεύα κ.λ.π.) ςτην οπούα περιλαμβϊνεται και το λειτουργικϐ Windows Vista.



Κϊλυψη εργαςύασ και μετακινόςεων του προςωπικοϑ, αποςτολόσ εξοπλιςμοϑ, καθώσ και ανταλλακτικών
απϐ τον Ανϊδοχο.



Δυνατϐτητα κλόςησ βλϊβησ μϋςω τηλεφώνου, Fax και E-mail ςτο Help Desk του Αναδϐχου.



Δυνατϐτητα λόψησ τησ ειδοπούηςησ για βλϊβη, ςε οποιοδόποτε τμόμα του ϋργου, που θα δύνεται απϐ τον
υπεϑθυνο χώρου εγκατϊςταςησ και το αρμϐδιο τμόμα τησ Γ.Γ.Π..



Λόψη τησ ειδοπούηςησ για βλϊβη, απϐ τον υπεϑθυνο τησ εγκατϊςταςησ ςε 24ωρη βϊςη.



Άμεςη ανταπϐκριςη, με επύςκεψη εξειδικευμϋνου τεχνικοϑ προςωπικοϑ, και πλόρη αποκατϊςταςη τησ
βλϊβησ.



Επαρκϋσ stock ανταλλακτικών για την κϊλυψη οποιαςδόποτε βλϊβησ, εντϐσ των προβλεπϐμενων χρονικών
περιθωρύων, κατανεμημϋνη γεωγραφικϊ, ανϊλογα με τη διαςπορϊ του εξοπλιςμοϑ.



Παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών ςτα πλαύςια του ϋργου για ϐλη τη διϊρκεια τησ περιϐδου ςυντόρηςησ.
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Επιδιϐρθωςη, αντικατϊςταςη και ολοκλόρωςη οποιουδόποτε υλικοϑ παρουςιϊςει προβλόματα λειτουργύασ
για ϐλη τη διϊρκεια τησ περιϐδου ςυντόρηςησ.



Σόρηςη του ποςοςτοϑ Διαθεςιμϐτητασ του Εξοπλιςμοϑ .



Εντοπιςμϐσ αιτιών βλαβών, δυςλειτουργιών και αποκατϊςταςό τουσ. την περύπτωςη που δοθεύ βλϊβη και
ϐταν διερευνηθεύ απϐ τον Ανϊδοχο, προκϑψει ϐτι αφορϊ αναλώςιμο ό ϊλλη αιτύα, η διϊγνωςη τησ βλϊβησ
γύνεται χωρύσ χρϋωςη.



ε περύπτωςη αντικατϊςταςησ ολϐκληρου ό μϋρουσ του εξοπλιςμοϑ πληροφορικόσ, αυτϐ θα πρϋπει να εύναι
ιςοδϑναμο ό με ανώτερα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, γεγονϐσ που θα τεκμηριώνεται προσ το Τπουργεύο. Ο
Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την ευθϑνη και οποιοδόποτε κϐςτοσ απαιτηθεύ, για την εξαςφϊλιςη τησ
λειτουργικόσ ςυμβατϐτητασ των προώϐντων (S/W, H/W) που θα αντικαταςταθοϑν, με τισ υπϊρχουςεσ
εφαρμογϋσ που εύναι όδη εγκατεςτημϋνεσ (custom applications).



Η Αποκατϊςταςη των βλαβών θα γύνεται ςτον τϐπο που εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εξοπλιςμϐσ. ε εξαιρετικϋσ
περιπτώςεισ και μετϊ απϐ ϋγκριςη του Τπ.Ο., η επιςκευό θα μπορεύ να γύνει ςε χώρουσ του Αναδϐχου. τισ
περιπτώςεισ αυτϋσ η μεταφορϊ απϐ και προσ τα ςημεύα εγκατϊςταςησ θα γύνεται με ευθϑνη και δαπϊνη του
Αναδϐχου, ο οπούοσ θα μεριμνϊ για την αςφαλό μετακύνηςη του εξοπλιςμοϑ (αποςύνδεςη, ςυςκευαςύα,
αποςτολό), καθώσ και για την διαςφϊλιςη των δεδομϋνων που ϋχουν καταχωρηθεύ ςε μαγνητικϊ μϋρη του
εξοπλιςμοϑ.



ε περύπτωςη βλϊβησ, ϐπου η αποκατϊςταςη δεν μπορεύ να γύνει ςτουσ χώρουσ τησ Τπηρεςύασ και πρϋπει
να μεταφερθεύ ςτισ εγκαταςτϊςεισ του Αναδϐχου, τϐτε η μονϊδα εξοπλιςμοϑ θα πρϋπει να αντικαθύςταται
με ϊλλη ιςοδϑναμη ό με ανώτερα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ μονϊδα, που ϐμωσ θα εξαςφαλύζει την λειτουργύα
των υπαρχουςών εφαρμογών.



ε οποιαδόποτε βλϊβη παρουςιαςτεύ ςε Η/Τ (desktop), ϐπου η μονϊδα εξοπλιςμοϑ αντικαθύςταται, ο
ςκληρϐσ δύςκοσ θα παραμϋνει ςε κϊθε περύπτωςη ςτην Τπηρεςύα. Ειδικϊ για την περύπτωςη
αντικατϊςταςησ ΚΛΗΡΟΤ ΔΙΚΟΤ, ο νϋοσ δύςκοσ θα πρϋπει να εύναι καινοϑργιοσ και αχρηςιμοπούητοσ και
ο παλαιϐσ θα παραμϋνει ςτην Τπηρεςύα λϐγω ςημαντικϐτητασ τησ περιεχϐμενησ πληροφορύασ.



Διενϋργεια προληπτικόσ ςυντόρηςησ του εξοπλιςμοϑ τουλϊχιςτον μύα φορϊ το ϋτοσ.

Ο Εξοπλιςμϐσ πληροφορικόσ, δϑναται να χρηςιμοποιεύται απϐ τισ Τπηρεςύεσ του Τπουργεύου Οικονομικών κατϊ
την κρύςη του, οποτεδόποτε και οποιαδόποτε χρονικό περύοδο, απεριϐριςτα μϋςα ςτο εικοςιτετρϊωρο. Η χρόςη
αυτό δε διαφοροποιεύ με κανϋνα τρϐπο ϐλα τα ςχετικϊ με την ςυντόρηςη του υλικοϑ και την αντύςτοιχη δαπϊνη
τησ.

Α ΡΘ ΡΟ 5 : ΓΡΑΥ ΕΙΟ Σ ΕΦ Ν ΙΚ Η  Τ ΠΟ  ΣΗ ΡΙ Ξ Η ( HEL P DES K)
το πλαύςιο των υπηρεςιών Σεχνικόσ Τποςτόριξησ ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να οργανώςει και να λειτουργεύ
Γραφεύο Σεχνικόσ Τποςτόριξησ, το οπούο θα εύναι διαθϋςιμο ςτα ςτελϋχη τησ ΓΓΠ, ςε Κανονικϋσ Ώρεσ Κϊλυψησ
(ΚΩΚ).
Οι υπηρεςύεσ του Γραφεύου Σεχνικόσ Τποςτόριξησ θα περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτο τα παρακϊτω:



Αναγγελύα και καταγραφό των βλαβών του εξοπλιςμοϑ που θα αναφϋρονται απϐ το αρμϐδιο Help-Desk τησ
ΓΓΠ. Κϊθε βλϊβη θα αποςτϋλλεται ςτον Ανϊδοχο με τισ εξόσ πληροφορύεσ τουλϊχιςτον:
 Μοναδικϐ κλειδύ αναφορϊσ (Incident ID)
 Τπηρεςύα, ϐνομα και τηλ. επικοινωνύασ
 Εύδοσ εξοπλιςμοϑ
 Περιγραφό βλϊβησ
 ειριακϐσ αριθμϐσ (serial number) εξοπλιςμοϑ
 Ημερομηνύα και ώρα καταχώρηςησ τησ βλϊβησ
Οποιαδόποτε αναφορϊ ςτην εκϊςτοτε βλϊβη θα ταυτοποιεύται με βϊςη το μοναδικό κλειδύ
αναφορϊσ του βλαβοληπτικού ςυςτόματοσ τησ ΓΓΠ (Incident ID)
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Σο Γραφεύο Σεχνικόσ Τποςτόριξησ του Αναδϐχου, με το πϋρασ τησ αποκατϊςταςησ τησ βλϊβησ, θα πρϋπει
να καταγρϊφει τισ εξόσ πληροφορύεσ:
 Μοναδικϐ κλειδύ αναφορϊσ (Incident ID) βλαβοληπτικοϑ ςυςτόματοσ τησ ΓΓΠ
 Τπηρεςύα, ϐνομα Σεχνικοϑ Διαχειριςτό
 Εύδοσ εξοπλιςμοϑ
 Περιγραφό βλϊβησ
 ειριακϐσ αριθμϐσ (serial number) εξοπλιςμοϑ (ςε περύπτωςη αντικατϊςταςησ εξοπλιςμού
θα αναφϋρονται οι ςειριακού αριθμού τησ ςυςκευόσ που αντικαταςτϊθηκε, αλλϊ και τησ
ςυςκευόσ που την αντικατϋςτηςε)
 Ημερομηνύα και ώρα αποκατϊςταςησ βλϊβησ
 Περιγραφό αποκατϊςταςησ βλϊβησ
 Αναφορϊ ςτον ϋλεγχο καλόσ λειτουργύασ του εξοπλιςμοϑ


Η αναγγελύα βλαβών, θα μπορεύ να γύνει εναλλακτικϊ με ϐλουσ τουσ παρακϊτω τρϐπουσ:
i. Web εφαρμογό
ii. Σηλϋφωνο
iii. Email
iv. Fax
Ο εξοπλιςμϐσ και η Web εφαρμογό που χρηςιμοποιεύ ο Ανϊδοχοσ για τη λειτουργύα του Γραφεύου
Τποςτόριξησ ανόκουν ςτην κυριϐτητα του Ανϊδοχου. Η ΓΓΠ θα πρϋπει να ϋχει πρϐςβαςη ςτην πϑλη αυτό
με ενιαύο τρϐπο μϋςω ςυγκεκριμϋνου λογαριαςμοϑ (username/password).



Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να διαθϋτει ςε ετοιμϐτητα ϋμπειρο τεχνικϐ προςωπικϐ, με ευθϑνη του, ώςτε να
εξαςφαλύζει την αποκατϊςταςη των προβλημϊτων, ςτα χρονικϊ διαςτόματα που προδιαγρϊφονται ςτη
ςυνϋχεια (βλ. Διαθεςιμϐτητα).



Ο Ανϊδοχοσ εϊν αναθϋςει οποιοδόποτε τμόμα τησ ςϑμβαςησ ςε τρύτουσ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ, οφεύλει να
κοινοποιόςει ςτη Γ.Γ.Π.., για ολϐκληρη την επικρϊτεια, το πλόρεσ δύκτυο των ςυνεργατών του.



Κατϊ τισ ΕΨΚ (Επιπλϋον Ώρεσ Κϊλυψησ) περιϐδουσ, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προτεύνει διαδικαςύα παροχόσ
υποςτόριξησ ςε περύπτωςη ανϊγκησ. Η διαδικαςύα, θα πρϋπει να ορύζει τρϐπο πρϐςβαςησ ςτο προςωπικϐ τησ
Σεχνικόσ Ομϊδασ Τποςτόριξησ (Σ.Ο.Τ.) του (π.χ. μϋςω κινητοϑ τηλεφώνου).



To πρώτο δεκαπενθόμερο κϊθε μόνα, ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλλει μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου ςτο
αρμϐδιο τμόμα τησ ΓΓΠ, Έκθεςη για τισ βλϊβεσ που η αναγγελύα τουσ ϋγινε τον προηγοϑμενο μόνα. Η ϋκθεςη
θα περιλαμβϊνει τα παρακϊτω ςτοιχεύα:
 Μοναδικϐ κλειδύ αναφορϊσ τησ βλϊβησ (Incident ID)
 Τπηρεςύα
 Ημερομηνύα και ώρα αναγγελύασ τησ βλϊβησ
 Εύδοσ και μοντϋλο εξοπλιςμοϑ
 ειριακϐ Αριθμϐ (S/N) εξοπλιςμοϑ
 Περιγραφό προβλόματοσ
 Ενϋργειεσ επύλυςησ
 Ημερομηνύα και ώρα αποκατϊςταςησ βλϊβησ
 Εύδοσ και μοντϋλο εξοπλιςμοϑ που πιθανϐν αντικαταςτϊθηκε
 ειριακϐ Αριθμϐ (S/N) εξοπλιςμοϑ που πιθανϐν αντικαταςτϊθηκε
Σο ςϑνολο των μηνιαύων περιοδικών εκθϋςεων ανόκουν ςτην κυριϐτητα του Τπουργεύου.
ε κϊθε περύπτωςη τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα εύναι πϊντα διαθϋςιμα on-line.
Α ΡΘ ΡΟ 6 : ΣΗ ΡΗ  Η ΕΓ ΓΤΗ ΜΕ Ν ΟΤ Ε Π ΙΠ ΕΔΟΤ Τ ΠΗ ΡΕ Ι Ψ Ν
α. Οριςμοί
Κανονικϋσ Ώρεσ Κϊλυψησ (ΚΩΚ): ορύζεται το διϊςτημα μεταξϑ 07:30 και 16:30 κϊθε εργϊςιμησ μϋρασ.
Επιπλϋον Ώρεσ Κϊλυψησ (ΕΩΚ): ορύζεται το διϊςτημα εκτϐσ των ΚΩΚ, για τισ εργϊςιμεσ μϋρεσ, ςυν τισ αργύεσ.
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Εργϊςιμεσ Ημϋρεσ (ΕΜ): ςε μηνιαύα βϊςη οι εργϊςιμεσ ημϋρεσ ορύζονται ςε 22.
Σεχνικό Ομϊδα Τποςτόριξησ (ΣΟΤ): εύναι η ομϊδα του Αναδϐχου, που θα αναλϊβει τη λειτουργύα, ςυντόρηςη και
επύλυςη προβλημϊτων του ϋργου, ϐταν τεθεύ ςε λειτουργύα.
β. Κλάςεισ Διαθεςιμότητασ

Κλάση
Διαθεσιμότητας
Κλάση Α

Απαιτήσεις
διαθεσιμότητας
σε μηνιαία βάση
91%

γ. Τπολογιςμόσ Διαθεςιμότητασ
Σο ποςοςτϐ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ του ςυςτόματοσ, υπολογύζεται ςε μηνιαύα βϊςη και ορύζεται απϐ το λϐγο

1



Χρόνος αποκαηάζηα ζης

Σσνολικό διάζηημα αναθοράς

,

ϐπου:
 Φρόνοσ αποκατϊςταςησ κϊθε βλϊβησ λογύζεται ο αριθμϐσ των ΚΩΚ απϐ την αναγγελύα τησ βλϊβησ ϋωσ την
επαναφορϊ ςε κανονικό λειτουργύα. Ο υνολικόσ χρόνοσ αποκατϊςταςησ ςε επύπεδο μόνα εύναι το
ϊθροιςμα των επιμϋρουσ χρϐνων αποκατϊςταςησ του ςυνϐλου των βλαβών τησ ς υ γκ εκρ ι μ ϋν ησ μ ον ϊδ ασ
του ςυ ςτ ό μα τ οσ (ςτην ύδια θϋςη) για το μόνα αυτϐ.


υνολικό διϊςτημα αναφορϊσ ορύζεται το ςϑνολο των ωρών τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ ςε μηνιαύα βϊςη (ΚΩΚ x
ΕΜ).

Για την εξαςφϊλιςη του επιθυμητοϑ επιπϋδου εξυπηρϋτηςησ, καθορύζεται ϐτι το ελϊχιςτο επιτρεπτϐ ποςοςτϐ
Διαθεςιμότητασ του ςυςτόματοσ τησ κλϊςησ Α εύναι 91% για κϊθε θϋςη του εξοπλιςμού.
Αν απϐ τη βλϊβη/δυςλειτουργύα του ςυςτόματοσ αναιρεύται η δυνατϐτητα πλόρουσ χρόςησ απϐ τουσ τελικοϑσ
χρόςτεσ ϊλλων εξυπηρετοϑμενων μονϊδων ςυςτόματοσ (π.χ. εκτυπωτϋσ, ϊλλοι ςταθμού εργαςύασ) που εύναι
ενταγμϋνεσ ςτη ςϑμβαςη ςυντόρηςησ, ϐλεσ οι προαναφερθεύςεσ μονϊδεσ θεωροϑνται ωσ εκτϐσ λειτουργύασ.
Σα προώόντα και οι υπηρεςύεσ που παρϋχονται από τον Ανϊδοχο ςτο πλαύςιο του παρόντοσ ΕΡΓΟΤ
κατατϊςςονται ωσ εξόσ:
Κλϊςη
Διαθεςιμότητασ

Προώόντα
-

ταθμού Εργαςύασ (υλικϐ και λογιςμικϐ ςυςτόματοσ),
Εκτυπωτϋσ

Α

δ. Φρόνοι Απόκριςησ
Χρόνος Απόκρισης
Από ώρα αναγγελίας της Βλάβης :
Χρόνος Απόκρισης



Στις 07:30 της επομένης εργάσιμης
ημέρας εφόσον ή ειδοποίηση έγινε μετά
τη λήξη των ΚΩΚ
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Ο Ανάδοχος θα παρακολουθεί τις διαθεσιμότητες
των συστημάτων μέσω στατιστικών στοιχείων κάθε
μονάδας ξεχωριστά (σε επίπεδο serial number).
Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να γνωρίζει
την εξέλιξη της διαθεσιμότητας των συστημάτων
και να επαναπροσδιορίζει τους χρόνους
απόκρισης και αποκατάστασης προκειμένου να
επιτυγχάνεται η απαιτούμενη διαθεσιμότητα των
συστημάτων.
Α ΡΘ ΡΟ 7 : Ρ ΗΣ ΡΕ  Μ Η ΔΙ ΑΘ Ε Ι ΜΟΣ Η ΣΑ 
ε περύπτωςη μη επύτευξησ τησ ελϊχιςτησ επιτρεπτόσ Διαθεςιμότητασ για κϊθε μονϊδα ςυςτόματοσ, θα
επιβϊλλεται ςτον Ανϊδοχο, για κϊθε ΚΩΚ μη διαθεςιμϐτητασ, ρότρα ύςη με ϋξι (6) ΕΤΡΨ ανϊ ώρα ΚΨΚ.
Οι ρότρεσ θα επιβϊλλονται με απϐφαςη του Τπουργεύου Οικονομικών και εύτε θα παρακρατοϑνται απϐ την επομϋνη
πληρωμό του ΑΝΑΔΟΦΟΤ εύτε, ςε περύπτωςη ανεπϊρκειασ αυτόσ, με ιςϐποςη κατϊπτωςη τησ εγγυητικόσ
επιςτολόσ.
Α ΡΘ ΡΟ 8 : Α ΝΣΑ ΛΛ ΑΚ ΣΙΚ Α
Ο Ανϊδοχοσ για ϐλη την περύοδο, οφεύλει να εξαςφαλύζει επαρκό και ϋγκαιρο ανεφοδιαςμϐ με ανταλλακτικϊ, ώςτε
να καθύςταται δυνατό η ϊριςτη ςυντόρηςη του ςυνϐλου του εξοπλιςμοϑ.
ε περύπτωςη που κϊποιοσ εξοπλιςμϐσ δεν υποςτηρύζεται πια απϐ τον καταςκευαςτό του, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να
ενημερώςει ςχετικϊ το Τπουργεύο εγγρϊφωσ εντϐσ τριϊντα (30) ημερών απϐ την επύςημη ανακούνωςη του
καταςκευαςτό. Σο γεγονόσ αυτό δε διαφοροποιεύ καθόλου τισ υποχρεώςεισ του Αναδόχου για τη
διαθεςιμότητα ανταλλακτικών.
Αν μύα μονϊδα εύναι εκτϐσ λειτουργύασ με υπαιτιϐτητα του Αναδϐχου, λόγω μη διαθεςιμότητασ ανταλλακτικών
ό ϊλλησ αιτύασ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να την αντικαταςτόςει με δικϐ του κϐςτοσ, με ιςοδϑναμη ό ανώτερα
τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ μονϊδα, ϑςτερα απϐ ϋγγραφη ειδοπούηςη του Τπουργεύου. Η εν λϐγω περύπτωςη
υπϊγεται ςτισ Ρότρεσ Μη Διαθεςιμϐτητασ ϋωσ την αντικατϊςταςη τησ μονϊδασ απϐ τον Ανϊδοχο.

Α ΡΘ ΡΟ 9 : Α ΝΑ ΛΨ Ι Μ Α
Σα αναλώςιμα του εξοπλιςμοϑ δεν περιλαμβϊνονται ςτισ Τπηρεςύεσ Τποςτόριξησ. Αυτϊ εύναι: μαγνητικϊ μϋςα
(διςκϋτεσ, cd-rom), μελανοταινύεσ για τουσ εκτυπωτϋσ κλπ.
ΤΣΗΜΑ
Η/Τ

ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ
Μαγνητικϊ μϋςα αποθόκευςησ :
Διςκϋτεσ
Οπτικού δύςκοι CDs
Επανεγγρϊψιμοι οπτικού δύςκοι (CD-R, CD-RW)
DVDs
DVD-R, DVD-RW
Μελϊνια / Μελανοταινύεσ
Φαρτύ

Εκτυπωτϋσ

Α ΡΘ ΡΟ 1 0 : Τ ΝΣ ΗΡ Η Η Ε ΞΟ Π ΛΙ Μ ΟΤ
Οι υπηρεςύεσ ςυντόρηςησ δϑναται να ανανεώνονται ετηςύωσ (2 ϋτη ςυν 1), εφϐςον το επιθυμεύ το Τπουργεύο
Οικονομικών και μετϊ απϐ ϋκδοςη ςχετικόσ απϐφαςησ ανϊθεςησ απϐ το Τπουργεύο Οικονομικών. Σο τύμημα των
υπηρεςιών ςυντόρηςησ θα παραμϋνει ςταθερό για όλα τα ϋτη.
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Επιςημαύνεται, ϐτι το Τπουργεύο διατηρεύ το δικαύωμα με ϋγγραφη και μονομερό δόλωςη προσ τον Ανϊδοχο, να
εξαιρεύ ό να επανεντϊςςει οποιοδόποτε προώϐντα εξοπλιςμοϑ αναπροςαρμϐζοντασ ανϊλογα το κϐςτοσ ςυντόρηςησ.
ε περύπτωςη επανϋνταξησ ςτη ςυντόρηςη κϊποιου προώϐντοσ που εύχε εξαιρεθεύ, τα ςυμβαλλϐμενα μϋρη
εξακολουθοϑν να ϋχουν τισ ύδιεσ υποχρεώςεισ και δικαιώματα που θα εύχαν, εϊν το ςυγκεκριμϋνο προώϐν δεν εύχε
ποτϋ εξαιρεθεύ απϐ τη ςυντόρηςη.
το κϐςτοσ ςυντόρηςησ του Αναδϐχου περιλαμβϊνονται ϐλα τα παρϊπλευρα ϋξοδα μετακύνηςησ, διαμονόσ και
αμοιβόσ προςωπικοϑ, αξύασ ανταλλακτικών, εξαρτημϊτων κλπ. (πλην αναλωςύμων), που κρύνονται κϊθε φορϊ
απαραύτητα για την διϐρθωςη του αντύςτοιχου προβλόματοσ.

Α ΡΘ ΡΟ 1 1 : Π ΡΟΛΗ Π ΣΙ Κ Η Τ Ν Σ H ΡΗ Η
Ο Ανϊδοχοσ θα παρϋχει υπηρεςύεσ Προληπτικόσ ςυντόρηςησ του εξοπλιςμοϑ (περιλαμβϊνουν εργαςύεσ,
ανταλλακτικϊ, ϋλεγχο καλόσ λειτουργύασ και καταγραφό ςυντηρηθϋντοσ εξοπλιςμοϑ). Οι εργαςύεσ προληπτικόσ
ςυντόρηςησ θα πραγματοποιοϑνται μύα φορϊ κϊθε χρόνο μετϊ απϐ ςυνεννϐηςη με τη ΓΓΠ και τουσ Τπηρεςύεσ
του Τπουργεύου, ϋτςι ώςτε να αποτραποϑν προβλόματα ςτην εϑρυθμη λειτουργύα των Τπηρεςιών. Η διαδικαςύα
αυτό θα διεξϊγεται αποκλειςτικϊ απϐ τον Ανϊδοχο και τουσ τοπικοϑσ ςυνεργϊτεσ που ϋχουν οριςτεύ, με την
παρουςύα του αρμϐδιου υπαλλόλου τουσ εκϊςτοτε Τπηρεςύασ.
Ο Ανϊδοχοσ θα ενημερώνει την αρμϐδια Δ/νςη τησ ΓΓΠ (Δ.Δ.Τ.Τ.-Κ.Ν./Σμόμα Γ΄), για το ςυγκεκριμϋνο
χρονοδιϊγραμμα επιςκϋψεων τουσ ςτισ Τπηρεςύεσ που ϋχει εγκαταςταθεύ ο εξοπλιςμϐσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου
(Παρϊρτημα IIΙ).
Μετϊ δε τη λόξη τησ προληπτικόσ ςυντόρηςησ ςτο ςϑνολο των Τπηρεςιών, Ο Ανϊδοχοσ θα αποςτϋλλει
ςυγκεντρωτικϊ απϐ τα πρωτότυπα, ςε ηλεκτρονικό μορφό, τα «Πρωτϐκολλα Εργαςιών Ετόςιασ Προληπτικόσ
υντόρηςησ», καθώσ και το «Έντυπο Καταγραφόσ Εξοπλιςμοϑ» (Παρϊρτημα Ι), ςτη Γ.Γ.Π.. (Διεϑθυνςη
Διαχεύριςησ Τπολογιςτικών Τποδομών - Κυβερνητικοϑ Νϋφουσ, Σμόμα Γ΄), με τισ εργαςύεσ και τα ανταλλακτικϊ
που χρηςιμοποιόθηκαν, υπογεγραμμϋνα απϐ τον Σεχνικϐ του Αναδϐχου, τον Σεχνικϐ Διαχειριςτό και τον
Προώςτϊμενο τησ Τπηρεςύασ, και ςφραγιςμϋνα με την Τπηρεςιακό φραγύδα.

Α ΡΘ ΡΟ 1 2 : ΕΞ ΑΥΑ ΛΙ Η ΔΙΚ ΑΙ Ψ ΜΑΣ Ψ Ν Π Ν ΕΤ Μ ΑΣ ΙΚΗ  Ι Δ Ι ΟΚΣΗ Ι Α

Ο ΑΝΑΔΟΦΟ αμϑνεται, με δικϋσ του δαπϊνεσ, κατϊ παραβϊςεων ό ενδεχομϋνων παραβϊςεων που αφοροϑν ςε
διπλώματα ευρεςιτεχνύασ, ςχϋδια, πνευματικό ιδιοκτηςύα ό εμπορικϊ μυςτικϊ και αποζημιώνει το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ για
τα ϋξοδα τα οπούα το τελευταύο υφύςταται ςτισ περιπτώςεισ αυτϋσ.
Αν ςυνεπεύα ενδεχομϋνησ παρϊβαςησ ςχετικϊ με διπλώματα ευρεςιτεχνύασ, ςχϋδια ό πνευματικϊ δικαιώματα ό
εμπορικϊ μυςτικϊ, το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ εμποδύζεται ςτη χρόςη των παραδοτϋων προώϐντων, ο ΑΝΑΔΟΦΟ με δικϋσ του
δαπϊνεσ, τροποποιεύ ό αντικαθιςτϊ τα προώϐντα, χωρύσ να μεταβϊλλεται το τελικϐ αποτϋλεςμα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΕΡΓΑΙΨΝ
ΕΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ
«Σου Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για την Τποστήριξη Δ.Ο.Τ. & Σελωνείων»
ΤΠΗΡΕΙΑ:…………………………………………………………………………………
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:…………………………………………………………………………………
ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ:…………………………………………………..
ΟΜΑΔΑ Α. ΤΝΣΗΡΗΗ PC’s (Desktop)
1.

Έλεγσορ και καθαπιζμόρ κενηπικήρ μονάδαρ, πληκηπολογίος και mouse

2.

Ρςθμίζειρ ηηρ οθόνηρ (θωηεινόηηηα κ.λπ. εάν σπειάζεηαι)

3.

Έλεγσορ και καθαπιζμόρ ζημείων εξαεπιζμού και αποππόθηζη ζκόνηρ

4.

Καθαπιζμόρ εζωηεπικού κενηπικήρ μονάδαρ και αποππόθηζη ζκόνηρ

5.

Έλεγσορ εγκαηεζηημένος Antivirus (F-Secure)

Παπαηηπήζειρ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ΟΜΑΔΑ B. ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ ΣΤΠΟΤ DOTMATRIX

6.

Καθαπιζμόρ εκηςπωηή (αποππόθηζη ζκόνηρ, ςπολειμμάηων σαπηιού)

Έλεγσορ ζηα μησανικά μέπη, καθαπιζμόρ & ανηικαηάζηαζή ηοςρ
εάν διαπιζηωθούν θθοπέρ

7.

8.

Λίπανζη όπος σπειάζεηαι

9.

Έλεγσορ καλωδίων ζύνδεζηρ

10. Έλεγσορ καλήρ εκηύπωζηρ & διόπθωζη εάν απαιηείηαι
Παπαηηπήζειρ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ

Για την Εταιρεία

Για την Τπηρεςία
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ΕΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΤΠΗΡΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΟΝ/ΜΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤΑΝΑΔΟΧΟΤ
Α/Α

ΕΙΔΟ-ΜΟΝΣΕΛΟ

ΟΝ/ΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
IPADDRESS

SERIALNUMBER

ΕΝΕΡΓΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Σελίδα 1 από _______
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ΑΠΟΘΗΚΗ

F-Secure

____ / ____ / 20….
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
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Α/Α

ΕΙΔΟ-ΜΟΝΣΕΛΟ

IPADDRESS

SERIALNUMBER

ΕΝΕΡΓΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ

F-Secure

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Σελίδα _____ από _______
Για ηην Υπηρεζία
(Όνομα- Υπογραθή)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΕΞΟΠΛΙΜΟ (ΤΛΙΚΟ – ΛΟΓΙΜΙΚΟ) ΕΡΓΟΤ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ *€+
Α/Α

ΣΤΠΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄
1

ταθμόσ Εργαςίασ Dell OptiPlex
360 το οποίο περιλαμβάνει τα
κάτωθι:

3.655

OptiPlex 360 MT E4600 Core 2
Duo Processor (2.40GHz, 800Mhz,
2MB)
(Mini Tower Chassis)
Resource DVD : OptiPlex 360
diagnositcs & Drivers
Memory : 2048MB (2x1024MB)
800Mhz DDR Dual Channel
NON0-ECC
Floppy Disk Drive : 3.5in
1.44MB Internal Drive with
Floppy Drive Cable
Hard Drive : 160GB
(7200Rpm) Serial ATAII 3Gb/s
Optical Drive : 16X DVD-ROM
Drive (Vista & XP Compatible)
Optical Drive : PowerDVD 8.0
Software (Vista & XP
Compatible)
FP/BL E178WFP - Euro
Widescreen Value 17'' Flat
Panel (TC099) Black
Speakers : Dell A225 Black
Mice: Dell Optical USB (2
buttorns scroll) Black Mouse
Operating System : Greek
Windows Vista Business (32Blt
OS) + Operating system
recovery CD
Πληκτρολόγιο με ενςωματωμζνο
αναγνώςτη ζξυπνων καρτών USB
Keyboard SCR338
SCMMicrosystems)

Σελίδα 53 από 81

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ
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Κάλυμμα για πληκτρολόγιο

1.2

Ο ταθμόσ εργαςίασ μπορεί να
είναι και νεότερο μοντζλο
αντίςτοιχων προδιαγραφών

ΟΜΑΔΑ Β΄
2

Εκτυπωτήσ Dot Matrix
Compuprint 9065

917

3

Διπλόσ Σροφοδότησ Χαρτιοφ.
PUSH Tractor for Compuprint
9065

100

4

Ethernet Interface εκτυπωτή Dot
Matrix.

200
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΜΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΡΓΟΤ

Α/Α

ΝΟΜΟ

ΣΑΘΜΟΙ
ΕΡΓΑΙΑ
(ΟΜΑΔΑ Α΄)

ΕΚΣΤΠΩΣΕ
(ΟΜΑΔΑ Β΄)

1

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

89

16

2

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

60

12

3

ΑΡΚΑΔΙΑ

40

7

4

ΑΡΣΑ

4

2

5

ΑΣΣΙΚΗ

737

307

6

ΑΧΑΪΑ

102

25

7

ΒΟΙΩΣΙΑ

17

19

8

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

41

8

9

ΔΡΑΜΑ

21

6

10

ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ

78

17

11

ΕΒΡΟΤ

105

18

12

ΕΤΒΟΙΑ

85

13

13

ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ

21

4

14

ΖΑΚΤΝΘΟΤ

35

6

15

ΗΛΕΙΑ

86

26

16

ΗΜΑΘΙΑ

65

13

17

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ

108

28

18

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

196

48

19

ΘΕΠΡΩΣΙΑ

50

10

20

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

62

14

21

ΚΑΒΑΛΑ

68

19

22

ΚΑΡΔΙΣΑ

34

8

23

ΚΑΣΟΡΙΑ

30

3

24

ΚΕΡΚΤΡΑ

21

6

25

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

41

6

26

ΚΙΛΚΙ

81

3

27

ΚΟΖΑΝΗ

74

8

28

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

99

18

29

ΚΤΚΛΑΔΩΝ

79

26
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30

ΛΑΚΩΝΙΑ

73

18

31

ΛΑΡΙΑ

96

32

32

ΛΑΙΘΙΟΤ

63

13

33

ΛΕΒΟΤ

59

12

34

ΛΕΤΚΑΔΑ

31

4

35

ΜΑΓΝΗΙΑ

82

25

36

ΜΕΗΝΙΑ

104

7

37

ΞΑΝΘΗ

20

5

38

ΠΕΛΛΑ

77

5

39

ΠΙΕΡΙΑ

21

5

40

ΠΡΕΒΕΖΑ

34

8

41

ΡΕΘΤΜΝΟΤ

4

4

42

ΡΟΔΟΠΗ

20

3

43

ΑΜΟΤ

52

5

44

ΕΡΡΩΝ

83

14

45

ΣΡΙΚΑΛΩΝ

26

10

46

ΦΘΙΩΣΙΔΑ

82

15

47

ΦΛΩΡΙΝΑ

41

4

48

ΦΩΚΙΔΑ

27

4

49

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

83

12

50

ΧΑΝΙΩΝ

37

13

51

ΧΙΟΤ

11

3

3.655

917

ΤΝΟΛΑ

*Σημείωςη: Η κατανομή του εξοπλιςμοφ μεταβάλλεται λόγο ςυγχώνευςησ, κατάργηςησ ή
δημιουργίασ νζων Υπηρεςιών. Οι ποςότητεσ μπορεί να ζχουν μικρή απόκλιςη λόγω
αποθηκευμζνου εξοπλιςμοφ ή καταςτροφήσ ή εςφαλμζνησ καταγραφήσ S/N.
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ’ – ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ
Ανόκει ςτην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0002598/27-2-2018 Διακόρυξη
ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΟΤ
«ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δ.Ο.Τ. ΚΑΙ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ »

ΜΕΣΑΞΤ
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ
ΚΑΙ
[ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΑΝΑΔΟΦΟΤ]
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ΑΡΘΡΟ 1: Οριςμού
Οι ακϐλουθοι ϐροι αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ παροϑςασ ΤΜΒΑΗ και ϋχουν την ϋννοια που
παρατύθεται αντύςτοιχα ςτον καθϋνα:
Ανϊδοχοσ
Αναθϋτουςα Αρχό
Κύριοσ του Ϊργου
Αντύκλητοσ ό
Εκπρόςωποσ
Α.Ε.Π.Π.
ΕΠΕ
Ϊργο
ύμβαςη
υμβατικϊ τεύχη

υμβατικό Σιμό

Ο προςφϋρων που θα επιλεγεύ και θα κληθεύ να υπογρϊψει τη ϑμβαςη και
θα υλοποιόςει το ςϑνολο του Έργου
Σο Τπουργεύο Οικονομικών, το οπούο θα υπογρϊψει με τον Ανϊδοχο τη
ϑμβαςη για την εκτϋλεςη του Έργου
Σο Τπουργεύο Οικονομικών – Γενικό Γραμματεύα Πληροφοριακών
υςτημϊτων
Σο πρϐςωπο που ο Οικονομικϐσ Υορϋασ με ϋγγραφη δόλωςό του, ςτην οπούα
περιλαμβϊνονται τα πλόρη ςτοιχεύα του προςώπου (ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομικό διεϑθυνςη, αριθμϐσ τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορύζει ωσ υπεϑθυνο για
τισ ενδεχϐμενεσ ανϊγκεσ επικοινωνύασ του Τπ. Οικονομικών με αυτϐν
Αρχό εξϋταςησ προδικαςτικών προςφυγών
Επιτροπό Παραλαβόσ Έργου
Σο ςϑνολο του υπϐ ανϊθεςη Έργου
Σο ςυμφωνητικϐ μεταξϑ των ςυμβαλλομϋνων μερών για το ςϑνολο του Έργου,
δηλαδό μεταξϑ του Τπουργεύου Οικονομικών ωσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του
Αναδϐχου του Έργου
Σα τεϑχη τησ ϑμβαςησ μεταξϑ του Τπουργεύου Οικονομικών. και του
Αναδϐχου, καθώσ και ϐλα τα τεϑχη που τη ςυνοδεϑουν και τη ςυμπληρώνουν
και περιλαμβϊνουν κατϊ ςειρϊ ιςχϑοσ :
α. τη ϑμβαςη
β. την Απϐφαςη Κατακϑρωςησ
γ. την Προςφορϊ του Αναδϐχου και
δ. τη Διακόρυξη.
το ςυνολικϐ τύμημα τησ ϑμβαςησ

ΑΡΘΡΟ 2: Αντικεύμενο τησ παρούςασ ύμβαςησ
Με την παροϑςα, το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ αναθϋτει και ο ΑΝΑΔΟΦΟ αναλαμβϊνει, ϋναντι τησ αμοιβόσ που
αναφϋρεται πιο κϊτω ςτην παροϑςα, την εκτϋλεςη τη υντόρηςη του Έργου «Μηχανογραφικού
εξοπλιςμού για την υποςτόριξη Δ.Ο.Τ. και Σελωνεύων» που ςτο εξόσ θα αναφϋρεται ωσ ΕΡΓΟ. Σο
ΕΡΓΟ θα πραγματοποιηθεύ ςϑμφωνα με την ΠΡΟΥΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΦΟΤ, ςε ςυνδυαςμϐ με τουσ ϐρουσ
τησ υπ’ αριθμ. ……/……/……./00 – 00 -- 2018 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ και τησ υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣ.]
απϐφαςησ κατακϑρωςησ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ.
Αντικεύμενο τησ παροϑςασ εύναι η υντόρηςη του ΕΡΓΟΤ για το ςϑνολο του μηχανογραφικοϑ
εξοπλιςμοϑ Δ.Ο.Τ. & Σελωνεύων (ΟΜΑΔΑ Α΄ ταθμού εργαςύασ και ΟΜΑΔΑ Β΄ Εκτυπωτϋσ)
Ειδικϐτερα το αντικεύμενο τησ παροϑςασ εύναι η υντόρηςη του εξοπλιςμοϑ του ΕΡΓΟΤ, ο οπούοσ
αποτελεύται: (ΟΜΑΔΑ Α΄) απϐ 3.655 ςταθμοϑσ εργαςύασ τϑπου Dell OptiPlex360, (ΟΜΑΔΑ Β΄) 917
εκτυπωτϋσ dot matrix τϑπου Compuprint 9065, 100 διπλοϑσ τροφοδϐτεσ χαρτιοϑ και 200 Ethernet
interface (εκτυπωτϋσ dot matrix τϑπου Compuprint 9065 Ethernet interface), ϐπωσ αναλυτικϊ
περιγρϊφεται ςτο επϐμενο ϊρθρο
ΑΡΘΡΟ 3: Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ
υμπληρώνονται κατϊ περύπτωςη οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ……………………
ΑΡΘΡΟ 4 : Διϊρκεια τησ ύμβαςησ
Η ςυνολικό διϊρκεια παροχόσ των υπηρεςιών ορύζεται ςε (2) δϑο χρϐνια απϐ τισ 13/12/2018 ό
αργϐτερα με την υπογραφό τησ παροϑςασ, με δυνατϐτητα παρϊταςησ του χρϐνου παροχόσ κατϊ ϋνα (1)
ϋτοσ ακϐμη.
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ΑΡΘΡΟ 5: υμβατικό Σύμημα
Σο ςυνολικϐ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ για την παροχό των υπηρεςιών ΕΡΓΟΤ τησ παροϑςασ ΤΜΒΑΗ
ανϋρχεται ςε Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΥΩ] και λεπτϊ [ΟΛΟΓΡΑΥΩ]. [ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ €], πλϋον ΥΠΑ 24% Ευρώ
[ΟΛΟΓΡΑΥΩ] και λεπτϊ [ΟΛΟΓΡΑΥΩ], [ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ €], ότοι ςυνολικϊ Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΥΩ] και
λεπτϊ [ΟΛΟΓΡΑΥΩ], [ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ €].
Ο ΑΝΑΔΟΦΟ αναλαμβϊνει την εκτϋλεςη τησ ΤΜΒΑΗ θεωρώντασ το ςυμβατικϐ αντϊλλαγμα
επαρκϋσ, νϐμιμο και εϑλογο για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ παροϑςασ. το τύμημα
περιλαμβϊνονται ϐλεσ οι ενδεχϐμενεσ αμοιβϋσ τρύτων καθώσ και οι δαπϊνεσ του ΑΝΑΔΟΦΟΤ για την
εκτϋλεςη του ΕΡΓΟΤ, χωρύσ καμύα περαιτϋρω επιβϊρυνςη του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ.
Α
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ΑΡΘΡΟ 6: Σρόποσ πληρωμόσ - Κρατόςεισ
Η αμοιβό θα καταβληθεύ ςτον ΑΝΑΔΟΦΟ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα ςϑμβαςη και την
ΠΡΟΥΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΦΟΤ.
Η πληρωμό τησ αξύασ του ΕΡΓΟΤ θα γύνεται ςε ευρώ, με χρηματικϐ ϋνταλμα πληρωμόσ ςτο ϐνομα του
δικαιοϑχου [Ή ΣΟΤ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΝΩΗ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ], ςε τραπεζικϐ
λογαριαςμϐ του, με την απαραύτητη προςκϐμιςη ϐλων των νομύμων δικαιολογητικών που
προβλϋπονται απϐ τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρϐνο πληρωμόσ, καθώσ και κϊθε ϊλλου
δικαιολογητικοϑ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ που διενεργοϑν τον ϋλεγχο και
την πληρωμό, και ςε χρϐνο προςδιοριζϐμενο απϐ την αναγκαύα διοικητικό διαδικαςύα για ϋκδοςη των
ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων, ςε βϊροσ του Προϒπολογιςμοϑ Εξϐδων οικ. Ετών 2018, 2019, 2020
& 2021 ειδ. φορϋα 23 150 και Κ.Α.Ε. 0869.
Επύ τησ υμβατικόσ Σιμόσ του ϋργου, επιβϊλλονται κρατόςεισ, οι οπούεσ βαρϑνουν το Ανϊδοχο ωσ εξόσ:


για την Ενιαύα Αρχό Δημοςύων υμβϊςεων (0,06%), χαρτϐςημο (3% επ’ αυτοϑ) και ΟΓΑ
χαρτοςόμου (20% επύ του χαρτοςόμου), (ϊρθρο 375, α/α 7)
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για την Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (0,06%), χαρτϐςημο (3% επ’ αυτοϑ) και ΟΓΑ
χαρτοςόμου (20% επύ του χαρτοςόμου), (ϊρθρο 350 παρ.3), (απϐφαςη 1191 –ΥΕΚ 969/Β/2017)



Εφϐςον κατϊ τισ ημερομηνύεσ πληρωμών του ϋργου ϋχουν ενεργοποιηθεύ και ϊλλεσ κρατόςεισ που
καθορύζονται ςτο Ν.4412/16 (π.χ. ϊρθρο 36, παρ. 6), θα γύνεται ςχετικό επιπλϋον παρακρϊτηςη.

Απϐ την πληρωμό παρακρατοϑνται οι τυχϐν ποινικϋσ ρότρεσ-εκπτώςεισ και φϐροσ 8% βϊςει του Ν.
4172 (ΥΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) ϊρθρο 64 περύ παρακρϊτηςησ φϐρου ειςοδόματοσ για υπηρεςύεσ.
Η πληρωμό θα γύνεται κϊθε δύο (2) μόνεσ, ϑςτερα απϐ την ϋκδοςη ςχετικοϑ τιμολογύου του αναδϐχου,
καθώσ και μετϊ την υπογραφό του ςχετικοϑ πρωτοκϐλλου ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ απϐ την
αρμϐδια επιτροπό παραλαβόσ.
ΑΡΘΡΟ 7: Επιτροπό παρακολούθηςησ και παραλαβόσ του ϋργου – παραλαβό υπηρεςιών
Οι διαδικαςύεσ παρϊδοςησ και παραλαβόσ του ΕΡΓΟΤ γύνονται ςϑμφωνα με το υπϊρχον νομικϐ πλαύςιο
διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ καθώσ και τουσ ϐρουσ τησ ΤΜΒΑΗ απϐ την ΕΠΕ, η οπούα θα
ςυγκροτηθεύ με απϐφαςη του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ και θα κοινοποιηθεύ ςτον ΑΝΑΔΟΦΟ.
Ο ΑΝΑΔΟΦΟ οφεύλει να ενημερώςει εγγρϊφωσ την ΕΠΕ ςχετικϊ με την ημερομηνύα παροχόσ των
προβλεπϐμενων ςτην ΤΜΒΑΗ υπηρεςιών, ςϑμφωνα με το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ.
Η παροχό των υπηρεςιών του ΕΡΓΟΤ απϐ τον ΑΝΑΔΟΦΟ και η παραλαβό τουσ απϐ την ΕΠΕ, γύνονται
υποχρεωτικϊ ςϑμφωνα με το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ τησ ΤΜΒΑΗ.
Για την παραλαβό των παρεχομϋνων υπηρεςιών του ΕΡΓΟΤ, η ΕΠΕ αξιολογεύ την αρτιϐτητα και
πληρϐτητα των παρεχομϋνων Τπηρεςιών, μϋςω:
Η διαδικαςύα παραλαβόσ των υπηρεςιών θα πραγματοποιεύται ςε διμηνιαύα βϊςη.
Ο ΑΝΑΔΟΦΟ θα αναλϊβει την εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ θεωρώντασ τη υμβατικό Σιμό επαρκό, νϐμιμη
και εϑλογη για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ ϑμβαςησ. τη υμβατικό Σιμό περιλαμβϊνονται ϐλεσ
οι ενδεχϐμενεσ αμοιβϋσ τρύτων καθώσ και οι δαπϊνεσ του αναδϐχου για την εκτϋλεςη του ϋργου, χωρύσ
καμύα περαιτϋρω επιβϊρυνςη του Τπουργεύου.
ΑΡΘΡΟ 8: Εγγυόςεισ
Εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ϑμβαςησ που θα ανϋρχεται ςτο 5% τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ
αξύασ, χωρύσ Υ.Π.Α., με χρϐνο ιςχϑοσ μεγαλϑτερο κατϊ δϑο (2) μόνεσ απϐ το ςυνολικϐ ςυμβατικϐ χρϐνο.
ε περύπτωςη παρϊταςησ του χρϐνου, η παραπϊνω εγγϑηςη παρατεύνεται για ανϊλογο χρονικϐ
διϊςτημα.
Η Εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ϑμβαςησ επιςτρϋφεται μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και
ποιοτικό παραλαβό του Έργου του τελευταύου μόνα του δευτϋρου (2) ϋτουσ, ϑςτερα απϐ την
εκκαθϊριςη των τυχϐν απαιτόςεων απϐ τουσ δϑο ςυμβαλλϐμενουσ. ε περύπτωςη παρϊταςησ του
χρϐνου ολοκλόρωςησ του ϋργου, η Εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ των ϐρων τησ ϑμβαςησ παρατεύνεται για
ανϊλογο χρονικϐ διϊςτημα.
ε περύπτωςη που η «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» δεν εφαρμϐςει τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, τησ αρ.
………………………………../……… διακόρυξησ και τησ αρ.
την …………………………../……….. απϐφαςησ
κατακϑρωςησ των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμοϑ , εφαρμϐζονται οι ςχετικϋσ διατϊξεισ περύ
Κρατικών Προμηθειών και η εγγϑηςη ό μϋροσ αυτόσ θα καταπϋςει υπϋρ του Δημοςύου
ε περύπτωςη κατϊπτωςόσ τησ, το οφειλϐμενο ποςϐ υπϐκειται ςτο κατϊ περύπτωςη νϐμιμο τϋλοσ
χαρτοςόμου και ςτην αναλογοϑςα επ’ αυτοϑ νϐμιμη ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ, ϐπωσ και ςε κϊθε ϊλλη τυχϐν
νϐμιμη επιβϊρυνςη.
τισ ύδιεσ επιβαρϑνςεισ υπϐκειται και το τυχϐν οφειλϐμενο ποςϐ λϐγω επιβολόσ προςτύμου, καθώσ και
οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ.
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ΑΡΘΡΟ 9: πουδαιότητα των όρων
Όλοι οι ϐροι τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι ουςιώδεισ. Κατϊργηςη ό τροποπούηςη αυτών μϐνο
εγγρϊφωσ μπορεύ να γύνει και μϐνο μετϊ απϐ κοινό αποδοχό των ςυμβαλλομϋνων ςε περύπτωςη
αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ ςϑμφωνα με το Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: Πτώχευςη
Αν ο ανϊδοχοσ κηρυχθεύ ςε κατϊςταςη πτώχευςησ, ό ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό εκδοθεύ εντολό
κατϊςχεςησ εναντύον του ό ςυμβιβαςτεύ με τουσ πιςτωτϋσ του ό αρχύςει να διαλϑεται χωρύσ τοϑτο να
αποτελεύ εκοϑςια διϊλυςη με ςκοπϐ την αναςυγκρϐτηςη ό ςυγχώνευςη και ςυνϋχιςη των εργαςιών του,
το Τπουργεύο δϑναται:
(α) να τερματύςει τη ςϑμβαςη πϊραυτα με ϋγγραφη δόλωςό του προσ τον ανϊδοχο, το ςϑνδικο ό τον
εκκαθαριςτό ό προσ οποιοδόποτε πρϐςωπο ανατύθεται η εκτϋλεςη αυτόσ τησ ςϑμβαςησ ό
(β) να δώςει ςτο ςϑνδικο τησ πτώχευςησ ό ςτον εκκαθαριςτό ό ςε ϊλλο πρϐςωπο τη δυνατϐτητα
εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ μετϊ την παροχό εγγϑηςησ για την ακριβό και πιςτό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ
μϋχρι του ποςοϑ που μπορεύ να ςυμφωνηθεύ.
Αν ιςχϑει ϋνα απϐ τα παραπϊνω περιςτατικϊ ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεοϑται να παραδώςει ςτο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
δωρεϊν πϊςησ φϑςεωσ υλικϊ (π.χ. μελϋτεσ, κώδικα τεκμηρύωςησ, προδιαγραφϋσ ανταλλακτικών) που
χρειϊζονται για την εξαςφϊλιςη τησ καλόσ λειτουργύασ του εξοπλιςμοϑ και εφαρμογών.
ε περύπτωςη που ο ΑΝΑΔΟΦΟ εύναι Ένωςη/Κοινοπραξύα και οποιοδόποτε απϐ τα μϋλη του κηρυχθεύ
ςε κατϊςταςη πτώχευςησ ό ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη ό τεθεύ ςε εκκαθϊριςη εύναι δυνατϐν, εκτϐσ απϐ
τον τερματιςμϐ τησ ΤΜΒΑΗ, να ςυνεχιςθεύ η εκτϋλεςη του ΕΡΓΟΤ απϐ τουσ υπϐλοιπουσ μετϋχοντεσ
ςτην Κοινοπραξύα, οι οπούοι θα ολοκληρώςουν το ΕΡΓΟ ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ, εύτε
μϐνοι τουσ, εύτε ςυμπρϊττοντασ με ϊλλον ςε αντικατϊςταςη του ελλεύποντοσ μϋλουσ, εφϐςον ζητηθεύ
απϐ τουσ υπϐλοιπουσ μετϋχοντεσ ςτην Ένωςη/Κοινοπραξύα εντϐσ ευλϐγου χρϐνου και εγκριθεύ απϐ το
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ.
ΑΡΘΡΟ 11: Εκχωρόςεισ –Μεταβιβϊςεισ
Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεύ να εκχωρόςει ό να μεταβιβϊςει τη ΤΜΒΑΗ ό μϋροσ αυτόσ, ό οποιοδόποτε
δικαύωμα ό υποχρϋωςη απορρϋει απϐ αυτόν ςε οποιονδόποτε τρύτο, χωρύσ προηγοϑμενη γραπτό
ςυγκατϊθεςη του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 12: Εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ
Η ςϑμβαςη θεωρεύται ϐτι ϋχει εκτελεςτεύ μετϊ το πϋρασ τησ αποπληρωμόσ του ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ
ΣΙΜΗΜΑΣΟ και θα ϋχουν εκπληρωθεύ οι τυχϐν λοιπϋσ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ απϐ τα ςυμβαλλϐμενα
μϋρη και θα ϋχουν αποδεςμευτεύ οι ςχετικϋσ εγγυόςεισ κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτη ςϑμβαςη.
ΑΡΘΡΟ 13: Καταγγελύα ςύμβαςησ
Η Αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καταγγεύλει μονομερώσ, τηρουμϋνων των κεύμενων διατϊξεων, την
ςϑμβαςη εφϐςον:

 η ςϑμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτοϑςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ,

 εϊν ο ανϊδοχοσ τελοϑςε κατϊ τον χρϐνο ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ
που αναφϋρονται ςτη παρ.1 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ωσ τοϑτου θα ϋπρεπε να ϋχει
αποκλειςθεύ και

 η ςϑμβαςη δεν ϋπρεπε να ϋχει ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λϐγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των
υποχρεώςεων που υπϋχει απϐ τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει
αναγνωριςθεύ με απϐφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ένωςησ, ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του
ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ.
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ΑΡΘΡΟ 14: Σροποποιόςεισ
Η ςϑμβαςη, μπορεύ να τροποποιηθεύ, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμοδύου οργϊνου (ϊρθρο 201 του
Ν. 4412/2016) χωρύσ νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ:


Όταν προβλϋπεται ςε ςαφεύσ, ακριβεύσ και ρητϋσ ρότρεσ αναθεώρηςησ ςτα αρχικϊ ϋγγραφα ςτισ
οπούεσ μπορεύ να περιλαμβϊνονται και ρότρεσ αναθεώρηςησ τιμών ό προαιρϋςεων, ανεξαρτότωσ
χρηματικόσ αξύασ. Οι ρότρεσ αυτϋσ αναφϋρουν το αντικεύμενο και τη φϑςη των ενδεχομϋνων
τροποποιόςεων ό προαιρϋςεων καθώσ και τουσ ϐρουσ ενεργοπούηςησ.



Για ςυμπληρωματικϋσ υπηρεςύεσ ό αγαθϊ απϐ τον αρχικϐ ανϊδοχο, τα οπούα κατϋςτηςαν αναγκαύα
και δεν περιλαμβϊνονται ςτην αρχικό ςϑμβαςη υπϐ τισ αναφερϐμενεσ ςτο ϊρθρο 132 παρ.1
περιπτώςεισ β), γ), δ) και ε) του Ν. 4412/2016.



Επύςησ μποροϑν να τροποποιοϑνται, χωρύσ προϒποθϋςεισ εφϐςον η αξύα των τροποποιόςεων εύναι
κατώτερη των 135.000€ και δεν υπερβαύνει το 10% τησ αξύασ τησ αρχικόσ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με
το ϊρθρο 132 παρ.2 του ιδύου νϐμου.

ε ϐλεσ τισ ϊλλεσ περιπτώςεισ απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. (ϊρθρο 132 του Ν.
4412/2016).
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ, η οπούα ςυνεπϊγεται αϑξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο
ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγϑηςη το ϑψοσ
τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ, εκτϐσ ΥΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 15: Εφαρμοςτϋο Δύκαιο – Διαιτηςύα
Η ΤΜΒΑΗ διϋπεται απϐ την Ελληνικό νομοθεςύα.
Κϊθε διαφορϊ που θα προκϑψει μεταξϑ του Τπουργεύου και του Αναδϐχου, η οπούα θα αφορϊ ςτην
εκτϋλεςη, ςτην εφαρμογό ό γενικϊ ςτισ ςχϋςεισ των ςυμβαλλομϋνων μερών που δημιουργοϑνται απϐ τη
ϑμβαςη, θα λυθεύ απϐ τα εδρεϑοντα ςτην Αθόνα αρμϐδια Δικαςτόρια, εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι
πϊντοτε το Ελληνικϐ.
Δεν αποκλεύεται, ωςτϐςο, για οριςμϋνεσ περιπτώςεισ εφϐςον ςυμφωνοϑν και τα δϑο μϋρη, να
προβλεφθεύ ςτη ϑμβαςη προςφυγό των ςυμβαλλομϋνων, αντύ των δικαςτηρύων, ςε διαιτηςύα
ςϑμφωνα πϊντα με την ελληνικό νομοθεςύα και με ϐςα μεταξϑ τουσ ςυμφωνόςουν. Αν δεν επϋλθει
τϋτοια ςυμφωνύα, η αρμοδιϐτητα για την επύλυςη τησ διαφορϊσ ανόκει ςτα ελληνικϊ δικαςτόρια κατϊ
τα οριζϐμενα ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο.
Εκτϐσ απϐ τουσ ειδικϊ αναφερϐμενουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ ΤΜΒΑΗ, το κεύμενο τησ οπούασ
κατιςχϑει κϊθε ϊλλου κειμϋνου ςτο οπούο αυτό ςτηρύζεται, εκτϐσ βεβαύωσ καταδόλων ςφαλμϊτων ό
παραδρομών, ιςχϑουν ϐλα τα παρακϊτω αναφερϐμενα κεύμενα με την ακϐλουθη ςειρϊ ιεραρχύασ:
α.

η παροϑςα ΤΜΒΑΗ

β.

η [ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣ. ΑΠΟΥΑΗ] απϐφαςη κατακϑρωςησ αποτελεςμϊτων Διαγωνιςμοϑ

γ.

η απϐ [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ] ΠΡΟΥΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΦΟΤ

δ.

η ……………………………………………………….. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ

ΑΡΘΡΟ 16: Λοιπού Γενικού όροι
Ο ΑΝΑΔΟΦΟ υποχρεοϑται κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ
περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ
Ένωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.
Ο ΑΝΑΔΟΦΟ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει των
ϊρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/2016 να υποβϊλει προςφυγό για λϐγουσ
νομιμϐτητασ και ουςύασ ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του φορϋα που εκτελεύ – διοικεύ τη ςϑμβαςη,
μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ
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ςχετικόσ απϐφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμϐδιο αποφαινϐμενο ϐργανο, ϑςτερα απϐ
γνωμοδϐτηςη του αρμϐδιου ςυλλογικοϑ οργϊνου (ϊρ. 205 του Ν. 4412/2016).
Η εν λϐγω απϐφαςη δεν επιδϋχεται προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φϑςεωσ διοικητικό προςφυγό.
ΑΡΘΡΟ 17: Γλώςςα τησ ύμβαςησ
Η ΤΜΒΑΗ ςυντϊςςεται ςτην Ελληνικό Γλώςςα.
ε περύπτωςη που ζητηθεύ απϐ τον ΑΝΑΔΟΦΟ η ςϑνταξη τησ ΤΜΒΑΗ και ςε ϊλλη γλώςςα, ο
ΑΝΑΔΟΦΟ αναλαμβϊνει με ευθϑνη και ϋξοδϊ του την επύςημη μετϊφραςη του Ελληνικοϑ κειμϋνου.
Μεταξϑ των δϑο κειμϋνων που θα υπογραφοϑν αυθεντικϐ θεωρεύται το Ελληνικϐ κεύμενο, το οπούο και
κατιςχϑει ςε κϊθε περύπτωςη.
Η παροϑςα ΤΜΒΑΗ διαβϊςτηκε, βεβαιώθηκε και υπογρϊφηκε νϐμιμα απϐ τουσ ςυμβαλλϐμενουσ ςε
τϋςςερα (4) πρωτϐτυπα. Απϐ τα τϋςςερα (4) πρωτϐτυπα, τα δϑο κατατϋθηκαν ςτο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ, ϋνα
ϋλαβε η Γ.Γ.Π.. και ϋνα ο ΑΝΑΔΟΦΟ.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
______________________________________

ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ
___________________________________

Σελίδα 63 από 81

18PROC002735013 2018-03-01

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Ζ’ – ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Ανόκει ςτην αριθμ. πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0002598/27-2-2018 Διακόρυξη
Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο Προμόθειασ (ΕΕΕΠ)
Μϋροσ Ι: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ
ςύμβαςησ και την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα
τοιχεύα τησ δημοςύευςησ
Για διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςϑμβαςησ για τισ οπούεσ ϋχει δημοςιευτεύ προκόρυξη διαγωνιςμοϑ ςτην
Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται ςτο μϋροσ Ι ανακτώνται
αυτϐματα, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ϋχει χρηςιμοποιηθεύ η ηλεκτρονικό υπηρεςύα ΕΕΕΠ για τη
ςυμπλόρωςη του ΕΕΕΠ.
Παρατύθεται η ςχετικό ανακούνωςη που δημοςιεϑεται ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ
Ένωςησ:
Αριθμόσ τησ προκόρυξησ : Δ.ΠΡΟΜ.Α0002598ΕΞ2018/27-2-2018
Αριθμόσ ανακούνωςησ ςτην ΕΕ: 2018/S 041/090024
URL τησ ΕΕ
National Official Journal
Εϊν δεν ϋχει δημοςιευθεύ προκόρυξη διαγωνιςμοϑ ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό
αν δεν υπϊρχει υποχρϋωςη δημοςύευςησ εκεύ, η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ θα πρϋπει να
ςυμπληρώςει πληροφορύεσ με τισ οπούεσ θα εύναι δυνατό η αδιαμφιςβότητη ταυτοπούηςη τησ
διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ (π.χ. παραπομπό ςε δημοςύευςη ςε εθνικϐ επύπεδο)
Σαυτότητα του αγοραςτό
Επύςημη ονομαςύα:
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Φώρα:
Ελλϊδα
Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςυμβϊςεων
Type of procedure
Open procedure
Σύτλοσ:
ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δ.Ο.Τ. ΚΑΙ
ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ»
ύντομη περιγραφό:
υντόρηςη του εξοπλιςμοϑ του ΕΡΓΟΤ, ο οπούοσ αποτελεύται: (ΟΜΑΔΑ Α΄) απϐ 3.655 ςταθμοϑσ
εργαςύασ τϑπου Dell OptiPlex360, (ΟΜΑΔΑ Β΄) 917 εκτυπωτϋσ dot matrix τϑπου Compuprint 9065, 100
διπλοϑσ τροφοδϐτεσ χαρτιοϑ και 200 Ethernet interface (εκτυπωτϋσ dot matrix τϑπου Compuprint 9065
Ethernet interface).
Αριθμόσ αναφορϊσ αρχεύου που αποδύδεται ςτον φϊκελο από την
αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα (εϊν υπϊρχει):
-
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Μϋροσ ΙΙ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα
Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα
Επωνυμύα:
Οδόσ και αριθμόσ:
Σαχ. κωδ.:
Πόλη:
Φώρα:
--Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη δικτυακού τόπου) (εϊν υπϊρχει):
Ηλ. ταχ/μεύο:
Σηλϋφωνο:
Αρμόδιοσ ό αρμόδιοι επικοινωνύασ:
Αριθ. ΥΠΑ, εφόςον υπϊρχει:
Εϊν δεν υπϊρχει αριθμόσ ΥΠΑ, να αναφϋρετε ϊλλον εθνικό αριθμό
ταυτοπούηςησ, εφόςον απαιτεύται και υπϊρχει
Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι πολύ μικρό, μικρό ό μεςαύα επιχεύρηςη;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο ςε περύπτωςη προμόθειασ κατ᾽ αποκλειςτικότητα: ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι
προςτατευόμενο εργαςτόριο, «κοινωνικό επιχεύρηςη» ό προβλϋπει την εκτϋλεςη ςυμβϊςεων
ςτο πλαύςιο προγραμμϊτων προςτατευόμενησ απαςχόληςησ;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο εύναι το αντύςτοιχο ποςοςτό των εργαζομϋνων με αναπηρύα ό μειονεκτούντων
εργαζομϋνων;
Εφόςον απαιτεύται, ορύςτε την κατηγορύα ό τισ κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ ανόκουν οι
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρύα ό μειονεξύα
Κατϊ περύπτωςη, ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε επύςημο κατϊλογο
εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων ό διαθϋτει ιςοδύναμο πιςτοποιητικό [π.χ. βϊςει εθνικού
ςυςτόματοσ (προ)επιλογόσ];
❍ Ναι
❍ Όχι
• Απαντόςτε ςτα υπϐλοιπα τμόματα τησ παροϑςασ ενϐτητασ, ςτην ενϐτητα Β και, ϐπου απαιτεύται, ςτην
ενϐτητα Γ του παρϐντοσ μϋρουσ, ςυμπληρώςτε το μϋροσ V, κατϊ περύπτωςη, και ςε κϊθε περύπτωςη
ςυμπληρώςτε και υπογρϊψτε το μϋροσ VI.
α) να αναφϋρετε τον ςχετικό αριθμό εγγραφόσ ό πιςτοπούηςησ, κατϊ περύπτωςη:
β) Εϊν το πιςτοποιητικό εγγραφόσ ό η πιςτοπούηςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, να αναφϋρετε:
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γ) Να αναφϋρετε τα δικαιολογητικϊ ςτα οπούα βαςύζεται η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη και, κατϊ
περύπτωςη, την κατϊταξη ςτον επύςημο κατϊλογο:
δ) Η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Επιπροςθϋτωσ, ςυμπληρώςτε τισ πληροφορύεσ που λεύπουν ςτο μϋροσ IV, ενϐτητεσ Α, Β, Γ, ό Δ κατϊ
περύπτωςη ΜΟΝΟ εφϐςον αυτϐ απαιτεύται ςτη ςχετικό προκόρυξη ό ςτα ϋγγραφα τησ προμόθειασ
ε) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει βεβαύωςη πληρωμόσ ειςφορών
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και φόρων ό να παρϊςχει πληροφορύεσ που θα δύνουν τη δυνατότητα
ςτην αναθϋτουςα αρχό ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα να τη λϊβει απευθεύασ, μϋςω πρόςβαςησ ςε
εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ διατύθεται αυτό δωρεϊν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, να αναφϋρετε:
Ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ από κοινού με ϊλλουσ;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Μεριμνόςτε για την υποβολό χωριςτοϑ εντϑπου ΕΕΕΠ απϐ τουσ ϊλλουσ εμπλεκϐμενουσ οικονομικοϑσ
φορεύσ.
α) Να αναφϋρετε τον ρόλο του οικονομικού φορϋα ςτον όμιλο (επικεφαλόσ, υπεύθυνοσ για
ςυγκεκριμϋνα καθόκοντα …):
β) Προςδιορύςτε τουσ ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ που ςυμμετϋχουν από
κοινού ςτη διαδικαςύα προμόθειασ:
γ) Κατϊ περύπτωςη, επωνυμύα του ςυμμετϋχοντοσ ομύλου:
Ανϊλογα με την περύπτωςη, ϋνδειξη για την/τισ παρτύδα/εσ για τισ οπούεσ ο οικονομικόσ
φορϋασ επιθυμεύ να υποβϊλει προςφορϊ:
Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα
#1
• Κατϊ περύπτωςη, να αναφϋρετε το ϐνομα και τη διεϑθυνςη του προςώπου ό των προςώπων που εύναι
εξουςιοδοτημϋνα να εκπροςωποϑν τον οικονομικϐ φορϋα για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ διαδικαςύασ
ςϑναψησ ςϑμβαςησ:
Όνομα
Επώνυμο
Ημερομηνύα γϋννηςησ
Σόποσ γϋννηςησ
Οδόσ και αριθμόσ:
Σαχ. κωδ.:
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Πόλη:
Φώρα:
--Ηλ. ταχ/μεύο:
Σηλϋφωνο:
Θϋςη/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Εϊν χρειϊζεται, δώςτε λεπτομερό ςτοιχεύα ςχετικϊ με την εκπροςώπηςη (τισ μορφϋσ τησ, την
ϋκταςη, τον ςκοπό …):
Γ: Πληροροφύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων οντοτότων
Ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων οντοτότων προκειμϋνου να
ανταποκριθεύ ςτα κριτόρια επιλογόσ που καθορύζονται ςτο μϋροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτόρια
και κανόνεσ που καθορύζονται ςτο μϋροσ V κατωτϋρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Παρακαλεύςτε να υποβϊλετε χωριςτϐ ϋντυπο ΕΕΕΠ, με τισ πληροφορύεσ που απαιτοϑνται ςϑμφωνα με
τα τμόματα Α και Β του παρϐντοσ μϋρουσ, καθώσ και το μϋροσ ΙΙΙ, για κϊθε μύα απϐ τισ ςχετικϋσ
οντϐτητεσ, δεϐντωσ ςυμπληρωμϋνα και υπογεγραμμϋνα απϐ τουσ ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ.
ημειώςετε ϐτι αυτϐ θα πρϋπει επύςησ να περιλαμβϊνει κϊθε τεχνικϐ προςωπικϐ ό τεχνικϐ φορϋα, εύτε
ανόκουν ϊμεςα ςτην επιχεύρηςη του οικονομικοϑ φορϋα, ιδύωσ τουσ υπεϑθυνουσ για τον ϋλεγχο τησ
ποιϐτητασ και, ϐταν πρϐκειται για δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, το τεχνικϐ προςωπικϐ ό τισ τεχνικϋσ
υπηρεςύεσ που ο οικονομικϐσ φορϋασ μπορεύ να καλϋςει για την
εκτϋλεςη των εργαςιών.
Εφϐςον εύναι ςχετικϋσ για τη ςυγκεκριμϋνη ικανϐτητα ό τισ ικανϐτητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται ο
οικονομικϐσ φορϋασ, παρακαλεύςτε να ςυμπεριλϊβετε τισ πληροφορύεσ ςϑμφωνα με τα μϋρη IV και V για
κϊθε μύα απϐ τισ ςχετικϋσ οντϐτητεσ.
Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο
οικονομικόσ φορϋασ
• (Σο τμόμα ςυμπληρώνεται μϐνο αν οι πληροροφύεσ αυτϋσ ζητοϑνται ρητώσ
απϐ την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα).
Ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται να αναθϋςει οποιοδόποτε τμόμα τησ ςύμβαςησ ςε τρύτουσ
υπό μορφό υπεργολαβύασ;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εϊν ναι και ςτο μϋτρο που εύναι γνωςτού, παραθϋςτε κατϊλογο των προτεινόμενων
υπεργολϊβων:
• Εϊν η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ζητοϑν ρητώσ αυτϋσ τισ πληροφορύεσ επιπλϋον των
πληροφοριών που προβλϋπονται ςτο μϋροσ Ι, να παρϊςχετε τισ πληροφορύεσ που απαιτοϑνται ςϑμφωνα
με τα τμόματα Α και Β του παρϐντοσ μϋρουσ και ςϑμφωνα με το μϋροσ III για κϊθε υπεργολϊβο (ό
κατηγορύα υπεργολϊβων).
Μϋροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμού
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Α: Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ
το ϊρθρο 57 παρϊγραφοσ 1 τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ ορύζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αποκλειςμού
υμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη
Τπϊρχει τελεςύδικη απϐφαςη εισ βϊροσ του ύδιου του οικονομικοϑ φορϋα ό οποιουδόποτε προςώπου το
οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ για ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη με
καταδικαςτικό απϐφαςη η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν απϐ πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει
οριςτεύ απευθεύασ περύοδοσ αποκλειςμοϑ που εξακολουθεύ να ιςχϑει; Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ
απϐφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου, τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη
του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008, ς. 42).
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Διαφθορϊ
Τπϊρχει τελεςύδικη απϐφαςη εισ βϊροσ του ύδιου του οικονομικοϑ φορϋα ό οποιουδόποτε προςώπου το
οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ για διαφθορϊ με καταδικαςτικό απϐφαςη η
οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν απϐ πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ περύοδοσ
αποκλειςμοϑ που εξακολουθεύ να ιςχϑει; Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ
καταπολϋμηςησ τησ δωροδοκύασ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των
κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ
Ένωςησ, ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1 και ςτο ϊρθρο 2 παρϊγραφοσ 1 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου, τησ 22ασ Ιουλύου 2003 για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον
ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54). Αυτϐσ ο λϐγοσ αποκλειςμοϑ περιλαμβϊνει επύςησ τη
διαφθορϊ ϐπωσ ορύζεται ςτο εθνικϐ δύκαιο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (του αναθϋτοντα φορϋα) ό του
οικονομικοϑ φορϋα.
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Απϊτη
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Τπϊρχει τελεςύδικη απϐφαςη εισ βϊροσ του ύδιου του οικονομικοϑ φορϋα ό οποιουδόποτε προςώπου το
οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ για απϊτη με καταδικαςτικό απϐφαςη η οπούα
ϋχει εκδοθεύ πριν απϐ πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ περύοδοσ
αποκλειςμοϑ που εξακολουθεύ να ιςχϑει; Κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με τη
προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς.
48).
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Σρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ
δραςτηριότητεσ
Τπϊρχει τελεςύδικη απϐφαςη εισ βϊροσ του ύδιου του οικονομικοϑ φορϋα ό οποιουδόποτε προςώπου το
οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ για τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα
ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ με καταδικαςτικό απϐφαςη η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν
απϐ πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ περύοδοσ αποκλειςμοϑ που
εξακολουθεύ να ιςχϑει; Όπωσ ορύζονται ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο του υμβουλύου, τησ
13ησ Ιουνύου 2002 για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3). Αυτϐσ ο
λϐγοσ αποκλειςμοϑ περιλαμβϊνει επύςησ την ηθικό αυτουργύα ό την απϐπειρα εγκλόματοσ, ϐπωσ
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 4 τησ εν λϐγω απϐφαςησ-πλαύςιο.
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ
Τπϊρχει τελεςύδικη απϐφαςη εισ βϊροσ του ύδιου του οικονομικοϑ φορϋα ό οποιουδόποτε προςώπου το
οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ για νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ
δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ με καταδικαςτικό απϐφαςη η οπούα ϋχει εκδοθεύ
πριν απϐ πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ περύοδοσ αποκλειςμοϑ που
εξακολουθεύ να ιςχϑει; Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ
χρηςιμοπούηςησ του
χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και τη
χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς.15).
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Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη
δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων
Τπϊρχει τελεςύδικη απϐφαςη εισ βϊροσ του ύδιου του οικονομικοϑ φορϋα ό οποιουδόποτε προςώπου το
οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ για παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ
ανθρώπων με καταδικαςτικό απϐφαςη η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν απϐ πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην
οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ περύοδοσ αποκλειςμοϑ που εξακολουθεύ να ιςχϑει; Όπωσ ορύζεται ςτο
ϊρθρο 2 τησ οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, τησ 5ησ Απριλύου
2011, για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των
θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου
(ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1).
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη
δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ
το ϊρθρο 57 παρϊγραφοσ 2 τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ ορύζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αποκλειςμού Καταβολό φόρων
Παρϋβη ο οικονομικϐσ φορϋασ τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων, τϐςο ςτη χώρα
ςτην οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ ϐςο και ςτο κρϊτοσ μϋλοσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του αναθϋτοντα
φορϋα, εϊν εύναι ϊλλο απϐ τη χώρα εγκατϊςταςησ;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεύα χώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ
--Ενεχόμενο ποςό
--Η παρϊβαςη υποχρεώςεων ϋχει αποδειχθεύ με ϊλλα μϋςα εκτϐσ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εϊν η παρϊβαςη υποχρεώςεων ϋχει αποδειχθεύ με δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη, η εν λϐγω απϐφαςη
εύναι τελεςύδικη και δεςμευτικό;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεύ η ημερομηνύα καταδύκησ ό ϋκδοςησ τησ απόφαςησ.
ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, εφόςον ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, η διϊρκεια τησ
περιόδου αποκλειςμού
Περιγρϊψτε ποιϊ μϋςα χρηςιμοποιόθηκαν
Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φϐρουσ ό τισ
ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των
δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την
καταβολό τουσ;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Καταβολό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ
Παραβύαςε ο οικονομικϐσ φορϋασ τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό ειςφορών κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ, τϐςο ςτη χώρα ςτην οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ ϐςο και ςτο κρϊτοσ μϋλοσ τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ ό του αναθϋτοντα φορϋα, εϊν εύναι ϊλλο απϐ τη χώρα εγκατϊςταςησ;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεύα χώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ
--Ενεχόμενο ποςό
--Η παρϊβαςη υποχρεώςεων ϋχει αποδειχθεύ με ϊλλα μϋςα εκτϐσ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εϊν η παρϊβαςη υποχρεώςεων ϋχει αποδειχθεύ με δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη, η εν λϐγω απϐφαςη
εύναι τελεςύδικη και δεςμευτικό;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεύ η ημερομηνύα καταδύκησ ό ϋκδοςησ τησ απόφαςησ.
-
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ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, εφόςον ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, η διϊρκεια τησ
περιόδου αποκλειςμού
Περιγρϊψτε ποιϊ μϋςα χρηςιμοποιόθηκαν
Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φϐρουσ ό τισ
ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των
δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την
καταβολό τουσ;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη
δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Γ: Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό
παρϊπτωμα
το ϊρθρο 57 παρϊγραφοσ 4 τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ ορύζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλειςμού
Παραβύαςη των υποχρεώςεων ςτον τομϋα του περιβαλλοντικού δικαύου
Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, παραβιϊςει τισ υποχρεώςεισ του ςτον τομϋα του
περιβαλλοντικοϑ δικαύου; Όπωσ αναφϋρονται για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ προμόθειασ ςτο εθνικϐ
δύκαιο, ςτη ςχετικό προκόρυξη ό ςτα ϋγγραφα τησ προμόθειασ ό ςτο ϊρθρο 18 παρϊγραφοσ 2 τησ
οδηγύασ 2014/24/ΕΕ.
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Έχετε λϊβει μϋτρα για να αποδεύξετε την αξιοπιςτύα ςασ («αυτοκϊθαρςη»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Παραβύαςη των υποχρεώςεων ςτον τομϋα του κοινωνικού δικαύου
Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, παραβιϊςει τισ υποχρεώςεισ του ςτον τομϋα του κοινωνικοϑ
δικαύου; Όπωσ αναφϋρονται για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ προμόθειασ ςτο εθνικϐ δύκαιο, ςτη ςχετικό
προκόρυξη ό ςτα ϋγγραφα τησ προμόθειασ ό ςτο ϊρθρο 18 παρϊγραφοσ 2 τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ.
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Έχετε λϊβει μϋτρα για να αποδεύξετε την αξιοπιςτύα ςασ («αυτοκϊθαρςη»)
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Παραβύαςη των υποχρεώςεων ςτουσ τομεύσ του εργατικού δικαύου
Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, παραβιϊςει τισ υποχρεώςεισ του ςτον τομϋα του εργατικοϑ
δικαύου; Όπωσ αναφϋρονται για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ προμόθειασ ςτο εθνικϐ δύκαιο, ςτη ςχετικό
προκόρυξη ό ςτα ϋγγραφα τησ προμόθειασ ό ςτο ϊρθρο 18 παρϊγραφοσ 2 τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ.
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Έχετε λϊβει μϋτρα για να αποδεύξετε την αξιοπιςτύα ςασ («αυτοκϊθαρςη»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Πτώχευςη
Έχει κηρϑξει ο οικονομικϐσ φορϋασ πτώχευςη;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου
εθνικού δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε
θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη.
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη
δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Αφερεγγυότητα
Αποτελεύ ο οικονομικϐσ φορϋασ αντικεύμενο διαδικαςύασ αφερεγγυϐτητασ ό παϑςησ δραςτηριοτότων;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου
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εθνικού δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε
θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη.
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Διακανονιςμόσ με τουσ πιςτωτϋσ
Βρύςκεται ο οικονομικϐσ φορϋασ ςε διακανονιςμϐ με πιςτωτϋσ;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου
εθνικού δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε
θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη.
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη
δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Κατϊςταςη ανϊλογη τησ πτώχευςησ, δυνϊμει τησ εθνικόσ νομοθεςύασ
Βρύςκεται ο οικονομικϐσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε ανϊλογη τησ πτώχευςησ κατϊςταςη, προκϑπτουςα
απϐ παρϐμοια διαδικαςύα προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ νομοθετικϋσ και κανονιςτικϋσ διατϊξεισ;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου
εθνικού δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε
θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη.
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη
δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Περιουςιακϊ ςτοιχεύα υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό
Εύναι τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα του οικονομικοϑ φορϋα υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό
απϐ δικαςτόριο;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου
εθνικού δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε
θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη.
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη
δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Αναςτολό επιχειρηματικών δραςτηριοτότων
Έχουν αναςταλεύ οι επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ του οικονομικοϑ φορϋα;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου
εθνικού δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε
θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη.
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
υμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού
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Έχει ςυνϊψει ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςκοπϐ τη ςτρϋβλωςη
του ανταγωνιςμοϑ;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Ϊχετε λϊβει μϋτρα για να αποδεύξετε την αξιοπιςτύα ςασ («αυτοκϊθαρςη»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Ϊνοχοσ ςοβαρού επαγγελματικού παραπτώματοσ
Έχει διαπρϊξει ο οικονομικϐσ φορϋασ ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα; Κατϊ περύπτωςη, βλϋπε
οριςμοϑσ ςτο εθνικϐ δύκαιο, ςτη ςχετικό προκόρυξη ό ςτα ϋγγραφα τησ προμόθειασ.
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Έχετε λϊβει μϋτρα για να αποδεύξετε την αξιοπιςτύα ςασ («αυτοκϊθαρςη»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
ύγκρουςη ςυμφερόντων λόγω τησ ςυμμετοχόσ του ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ
Εύναι ο οικονομικϐσ φορϋασ ενόμεροσ για τυχϐν ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων, ϐπωσ ορύζεται απϐ την
εθνικό νομοθεςύα, τη ςχετικό προκόρυξη ό ςτα ϋγγραφα τησ προμόθειασ, λϐγω τησ ςυμμετοχόσ του ςτη
διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Ωμεςη ό ϋμμεςη ςυμμετοχό ςτην κατϊρτιςη τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ
Έχει ο οικονομικϐσ φορϋασ, ό ςυνδεϐμενη με αυτϐν επιχεύρηςη, παρϊςχει ςυμβουλϋσ ςτην αναθϋτουςα
αρχό ό την ςυμβαλλϐμενη οντϐτητα ό ϋχει κατ’ ϊλλον τρϐπο εμπλακεύ ςτην κατϊρτιςη τησ διαδικαςύασ
ςϑναψησ ςϑμβαςησ;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Πρόωρη λόξη, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ
Έχουν επιβληθεύ ςτον οικονομικϐ φορϋα, ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ,
προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με αναθϋτουςα αρχό ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ, πρϐωρη
καταγγελύα τησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
-
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Έχετε λϊβει μϋτρα για να αποδεύξετε την αξιοπιςτύα ςασ («αυτοκϊθαρςη»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Χευδεύσ δηλώςεισ, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχόσ των απαιτούμενων
εγγρϊφων και πληροφοριών εμπιςτευτικού χαρακτόρα τησ παρούςασ διαδικαςύασ
Ο οικονομικϐσ φορϋασ:
α) ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών που απαιτοϑνται
για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ ό την ικανοπούηςη των κριτηρύων επιλογόσ,
β) ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ,
γ) δεν όταν ςε θϋςη, χωρύσ καθυςτϋρηςη, να προςκομύςει τα απαιτοϑμενα απϐ την αναθϋτουςα αρχό ό
τον αναθϋτοντα φορϋα δικαιολογητικϊ, και
δ) ϋχει επιχειρόςει να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρϐπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ ό του αναθϋτοντοσ φορϋα, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφοροϑν τον
αποκλειςμϐ, την επιλογό ό την ανϊθεςη;
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ
Α: Καταλληλότητα
το ϊρθρο 58 παρϊγραφοσ 2 τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ ορύζονται τα ακόλουθα κριτόρια
επιλογόσ
Εγγραφό ςτο οικεύο επαγγελματικό μητρώο
Εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα επαγγελματικϊ μητρώα που τηροϑνται ςτο κρϊτοσ μϋλοσ εγκατϊςταςόσ του,
ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο παρϊρτημα XI τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικού φορεύσ απϐ οριςμϋνα
κρϊτη μϋλη μπορεύ να οφεύλουν να ςυμμορφώνονται με ϊλλεσ απαιτόςεισ που καθορύζονται ςτο
παρϊρτημα αυτϐ.
Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη
δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Εγγραφό ςτο εμπορικό μητρώο
Εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα εμπορικϊ μητρώα που τηροϑνται ςτο κρϊτοσ μϋλοσ
εγκατϊςταςόσ του, ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο παρϊρτημα XI τησ οδηγύασ 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικού φορεύσ απϐ οριςμϋνα κρϊτη μϋλη μπορεύ να οφεύλουν να
ςυμμορφώνονται με ϊλλεσ απαιτόςεισ που καθορύζονται ςτο παρϊρτημα αυτϐ.
Η απϊντηςό ςασ
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη
δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Β: Οικονομικό και χρηματοδοτικό επϊρκεια
το ϊρθρο 58 παρϊγραφοσ 3 τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ ορύζονται τα ακόλουθα κριτόρια
επιλογόσ
Γενικόσ ετόςιοσ κύκλοσ εργαςιών
Ο γενικϐσ ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών του οικονομικοϑ φορϋα για τον αριθμϐ οικονομικών ετών που
απαιτοϑνται βϊςει τησ ςχετικόσ προκόρυξησ, των εγγρϊφων ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ ό του ΕΕΕΠ εύναι ο
εξόσ:
Ποςό
--Ημερομηνύα ϋναρξησ
Ημερομηνύα λόξησ
Ποςό
--Ημερομηνύα ϋναρξησ
Ημερομηνύα λόξησ
Ποςό
--Ημερομηνύα ϋναρξησ
Ημερομηνύα λόξησ
Ποςό
--Ημερομηνύα ϋναρξησ
Ημερομηνύα λόξησ
Ποςό
--Ημερομηνύα ϋναρξησ
Ημερομηνύα λόξησ
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
ύςταςη οικονομικού φορϋα
ε περύπτωςη που οι πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον κϑκλο εργαςιών (γενικϐ ό ειδικϐ) δεν εύναι διαθϋςιμεσ
για ολϐκληρη την απαιτοϑμενη περύοδο, αναφϋρετε την ημερομηνύα ςϑςταςησ ό ϋναρξησ των
δραςτηριοτότων του οικονομικοϑ φορϋα:
Προςδιορύςτε
Ωλλεσ οικονομικϋσ ό χρηματοοικονομικϋσ απαιτόςεισ
Όςον αφορϊ τισ λοιπϋσ οικονομικϋσ ό χρηματοοικονομικϋσ απαιτόςεισ, εϊν υπϊρχουν, οι οπούεσ
ενδϋχεται να ϋχουν προςδιοριςτεύ ςτη ςχετικό προκόρυξη ό ςτα ϋγγραφα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, ο
οικονομικϐσ φορϋασ δηλώνει ϐτι:
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Γ: Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα
το ϊρθρο 58 παρϊγραφοσ 4 τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ ορύζονται τα ακόλουθα κριτόρια
επιλογόσ Για τισ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: επιδόςεισ υπηρεςιών του ςυγκεκριμϋνου τύπου
Μϐνο για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου αναφορϊσ, ο οικονομικϐσ
φορϋασ παρεύχε τισ ακϐλουθεσ κϑριεσ υπηρεςύεσ του ςυγκεκριμϋνου τϑπου. Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ
μποροϑν να ζητοϑν ϋωσ τρύα ϋτη και να επιτρϋπουν την τεκμηρύωςη πεύρασ που υπερβαύνει τα τρύα ϋτη.
Περιγραφό
Ποςό
--Ημερομηνύα ϋναρξησ
Ημερομηνύα λόξησ
Αποδϋκτεσ
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
-
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Εκδότησ
Σεχνικό προςωπικό ό τεχνικού φορεύσ ποιοτικού ελϋγχου
Ο οικονομικϐσ φορϋασ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει το ακϐλουθο τεχνικϐ προςωπικϐ ό τουσ ακϐλουθουσ
τεχνικοϑσ φορεύσ, ιδύωσ τουσ υπεϑθυνουσ για τον ϋλεγχο τησ ποιϐτητασ: Όςον αφορϊ το τεχνικϐ
προςωπικϐ ό τουσ τεχνικοϑσ φορεύσ που δεν ανόκουν ϊμεςα ςτην επιχεύρηςη του οικονομικοϑ φορϋα,
αλλϊ ςτων οπούων τισ ικανϐτητεσ ςτηρύζεται ο οικονομικϐσ φορϋασ, ϐπωσ καθορύζεται ςτο μϋροσ II,
ενϐτητα Γ, πρϋπει να ςυμπληρώνονται χωριςτϊ ϋντυπα ΕΕΕΠ.
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Σύτλοι ςπουδών και επαγγελματικών προςόντων
Ο πϊροχοσ τησ υπηρεςύασ ό ο ύδιοσ ο ανϊδοχοσ και/ό (ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ που καθορύζονται ςτη
ςχετικό προκόρυξη ό ςτα ϋγγραφα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ) το διευθυντικϐ του προςωπικϐ διαθϋτει τα
παρακϊτω εκπαιδευτικϊ και επαγγελματικϊ προςϐντα του.
Παρακαλεύςτε να τα περιγρϊψετε
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Ποςοςτό υπεργολαβύασ
Ο οικονομικϐσ φορϋασ προτύθεται, ενδεχομϋνωσ, να αναθϋςει ςε τρύτουσ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ το
ακϐλουθο τμόμα (δηλ. ποςοςτϐ) τησ ςϑμβαςησ.
Επιςημαύνεται ϐτι εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αποφαςύςει να αναθϋςει τμόμα τησ ςϑμβαςησ ςε
τρύτουσ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ και ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ του υπεργολϊβου για την εκτϋλεςη
του εν λϐγω τμόματοσ, τϐτε θα πρϋπει να ςυμπληρωθεύ χωριςτϐ ΕΕΕΠ για τουσ ςχετικοϑσ
υπεργολϊβουσ, βλϋπε μϋροσ ΙΙ, ενϐτητα Γ ανωτϋρω.
Προςδιορύςτε
Δ: υςτόματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ
το ϊρθρο 62 παρϊγραφοσ 2 τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ ορύζονται τα ακόλουθα κριτόρια
επιλογόσ
Πιςτοποιητικϊ από ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ ςχετικϊ με τα πρότυπα διαςφϊλιςησ τησ
ποιότητασ
Θα εύναι ςε θϋςη ο οικονομικϐσ φορϋασ να προςκομύςει πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ απϐ
ανεξϊρτητουσ οργανιςμοϑσ που βεβαιώνουν ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με τα
απαιτοϑμενα πρϐτυπα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προςβαςιμϐτητασ για ϊτομα
με ειδικϋσ ανϊγκεσ;
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Η απϊντηςό ςασ
❍ Ναι
❍ Όχι
Εϊν όχι, εξηγόςτε τουσ λόγουσ και διευκρινύςτε ποια ϊλλα αποδεικτικϊ μϋςα μπορούν να
προςκομιςτούν όςον αφορϊ το ςύςτημα διαςφϊλιςησ
ποιότητασ:
Εύναι οι πληροφορύεσ αυτϋσ διαθϋςιμεσ δωρεϊν για τισ αρχϋσ απϐ τη βϊςη δεδομϋνων κρϊτουσ μϋλουσ
τησ ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικόσ
Εκδότησ
Λόξη
Μϋροσ VΙ: Σελικϋσ δηλώςεισ
Ο οικονομικϐσ φορϋασ, δηλώνω επιςόμωσ ϐτι τα ςτοιχεύα που ϋχω αναφϋρει ςτα μϋρη II ϋωσ V ανωτϋρω
εύναι ακριβό και ορθϊ και ϐτι ϋχω πλόρη επύγνωςη των ςυνεπειών ςε περύπτωςη ςοβαρών ψευδών
δηλώςεων.
Ο οικονομικϐσ φορϋασ, δηλώνω επιςόμωσ ϐτι εύμαι ςε θϋςη, κατϐπιν αιτόματοσ και χωρύσ καθυςτϋρηςη,
να προςκομύςω τα πιςτοποιητικϊ και τισ λοιπϋσ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων που αναφϋρονται,
εκτϐσ εϊν:
α) Η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατϐτητα να λϊβει τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ
απευθεύασ με πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό διατύθεται
δωρεϊν [υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει παρϊςχει τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ
(διαδικτυακό διεϑθυνςη, αρχό ό φορϋα ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων) που
παρϋχουν τη δυνατϐτητα ςτην αναθϋτουςα αρχό ό
ςτον αναθϋτοντα φορϋα να το πρϊξει]. Όπου απαιτεύται, πρϋπει να υπϊρχει ανϊλογη ςυγκατϊθεςη
πρϐςβαςησ ό
β) Απϐ τισ 18 Οκτωβρύου 2018 το αργϐτερο (ανϊλογα με την εθνικό εφαρμογό του ϊρθρου 59
παρϊγραφοσ 5 δεϑτερο εδϊφιο τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ), η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ
ϋχουν όδη ςτην κατοχό τουσ τα ςχετικϊ ϋγγραφα.
Ο οικονομικϐσ φορϋασ δύδω επιςόμωσ τη ςυγκατϊθεςό μου ςτ... [προςδιοριςμϐσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ
ό του αναθϋτοντα φορϋα, ϐπωσ καθορύζεται ςτο μϋροσ Ι, ενϐτητα Α], προκειμϋνου να αποκτόςει
πρϐςβαςη ςε δικαιολογητικϊ των πληροφοριών τισ οπούεσ ϋχω υποβϊλλει ςτ... [να προςδιοριςτεύ το
αντύςτοιχο μϋροσ/ενϐτητα/ςημεύο] του παρϐντοσ Ευρωπαώκοϑ Ενιαύου Εγγρϊφου Προμόθειασ για τουσ
ςκοποϑσ τ... [προςδιοριςμϐσ τησ διαδικαςύασ προμόθειασ: (ςυνοπτικό περιγραφό, παραπομπό ςτη
δημοςύευςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αριθμϐσ αναφορϊσ)].
Ημερομηνύα, τϐποσ και, ϐπου ζητεύται ό απαιτεύται, υπογραφό(-ϋσ):
Ημερομηνύα
Σόποσ
Με ενηολή Υποσργού
Ο αζκών ηα καθήκονηα Προϊζηαμένοσ ηης
Τπογραφό
Γενικής Γραμμαηείας Υπ. Οικονομικών Ο
Γ.Γ. Πληροθοριακών Σσζηημάηων
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