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ύμβαση Τπηρεσίας
υντήρηση
μηχανογραφικού
εξοπλισμού
(σταθμοί εργασίας, εκτυπωτές, διπλοί τροφοδότες
χαρτιού, Ethernet εκτυπωτές)
50312000-5
Τπηρεσίες
συντήρησης
και
επισκευής
εξοπλισμού
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βΫσει
τιμές
4/7/2017, ημέρα Σρίτη και ώρα 15:00μ.μ.
www.promitheus.gov.gr
30/5/2017
2/6/2017
2/6/2017
194.636,60 € (συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α
24%), (156.965,00€ καθαρή αξία πλέον ΥΠΑ
24% 37.671,60 € για το σύνολο του έργου) για
ένα έτος
(ΟΜΑΔΑ Α «ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ» 109.800,00€
χωρίς
ΥΠΑ,
ΟΜΑΔΑ
Β
«ΕΚΣΤΠΩΣΕ»
47.165,00€ χωρίς ΥΠΑ)
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της ύμβασης
με δυνατότητα παράτασης – προαίρεσης μέχρι
31.12.2018

ΑΠΟΥΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Σο Ν. 4270/2014: “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις‟‟.
2. Σο Ν.3861/2010 „„Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις.
3. Σο Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/8-8-2016): “Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Τπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)”.
4. Σο Ν.3886/2010 (ΥΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου της 25ης Υεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» και με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012.
5. Σο Ν. 4172/2013 (ΥΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
6. Σο Ν. 3469/2006 (ΥΕΚ 131 /Α/2006) «Εθνικό Συπογραφείο ΕΚ και λοιπές διατάξεις».
7. Σον Ν.4013/2011 (ΥΕΚ 204/15.09.2011) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
8. Σο ν.4250/2014( ΥΕΚ 74/Α/2014 άρθρο 3 «Διοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις, υγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα- Σροποποίηση Διατάξεων του π.δ
318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.
9. Σο αρ. 26 του Ν. 4024/2011 (ΥΕΚ 226/Α/27-10-2011) υγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης, καθώς και το άρθρο 221 του Ν.4412/2016
10. Σο Π.Δ. 111/2014: “Οργανισμός του Τπουργείου Οικονομικών”.
11. Σο Π.Δ. 185/09 : „„Ανασύσταση του Τπουργείου Οικονομικών‟‟.
12. Σο Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
13. Σο Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
14. Σην αρ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012/26-4-2012 (ΥΕΚ 1363/Β΄/26-4-2012) Απόφαση συγκρότησης της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Τπηρεσιών του Τπ. Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
Δ6Α1131304ΕΞ2013/27-8-2013 απόφαση αναδιάρθρωσης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Τπηρεσιών.
15. Σην υπ‟ αριθμ. 2/99924/004 Απόφαση «Μεταφορά και κατανομή αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν.
4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών του Τπουργείου
Οικονομικών.
16. Σην αρ. 2/30508/0004 (ΥΕΚ 785/5-5-2015) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Τπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό
Γραμματέα του Τπ. Οικονομικών, πλην της Γ.Γ.Δ.Ε., στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς
οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας
στον Τπουργό Οικονομικών
17. Σο άρθρο 52 του Ν.4389/2016: »Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί αλλαγής των
συντελεστών του Υ.Π.Α. από 23% σε 24%.
18. Σην υπ‟ αριθμ. 1191 Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου και τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου
350 του ν.4412/2016 (Α΄147). (ΥΕΚ969/Β/22-3-2017)
19. Σην Π1/2390/16.10.2013 (ΥΕΚ 2677/Β/21.10.2013) «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.)»
20. Σις αρ. 2/34471/ΔΠΔΑ/18-4-2016 με α/α 43492 για το έτος 2016 & αρ. 2/19690/ΔΠΓΚ/28-4-2016
για τα έτη 2017 & 2018 εγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης από την Δ/νση Προϋπολογισμού
Γενικής Κυβέρνησης.
21. Σα υπ‟ αρ. Δ.Δ.Τ.Τ. 4013565ΕΞ2016/18-7-2016 & Δ.Δ.Τ.Τ. Γ 4006607ΕΞ2017/30-3-2017 αιτήματα
της Δ/νσης Διαχείρισης Τπολογιστικών Τποδομών
22. Σα υπ‟ αριθμ. Δ.Δ.Τ.Τ. 4013923 ΕΞ2016/21-07-2016 & Δ.Δ.Τ.Τ.Γ 4007320ΕΞ2017/6-4-2017
έγγραφα της Δ/νσης Διαχείρισης Τπολογιστικών Τποδομών με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη
υντήρηση έργου «Μηχανογραφικού εξοπλισμού για την υποστήριξη ΔΟΤ & Σελωνείων»
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23. Σην υπ‟ αριθμ. ΔΟΔΑ 4003258ΕΞ2017/17-2-2017 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης έτους 2017
(ΑΔΑ 7ΡΔΗ-ΚΑΑ)
24. Σην υπ‟ αριθμ. 2/66427/ΔΠΓΚ/6-9-2017 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2017
και 2018
25. Σην άμεση ανάγκη του Τπ. Οικονομικών για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά
βΫσει τιμές, σε ΕΤΡΩ, για το έργο συντήρηση «Μηχανογραφικού εξοπλισμού για την υποστήριξη ΔΟΤ &
Σελωνείων», όπως αυτό περιγράφεται στους όρους και τα παραρτήματα που ακολουθούν και τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
σε κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της
περίληψης της διακήρυξης στην Τπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
δημοσίευση, μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει παρακάτω η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Π1/2390/2013 (ΥΕΚ Β/2677/21-10-2013).
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ύστημα.
Ο χρόνος υποβολής προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του υστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
6 της Π1/2390/16.10.2013 (ΥΕΚ 2677/Β/21.10.2013) «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.)»
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους, όπως αυτοί
περιγράφονται στο Παράρτημα Β‟ της παρούσας διακήρυξης.
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για
τριακόσιες εξέντα (360) ημάρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας της
ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμού, δηλ θα έχουν ισχύ μέχρι την 29/6/2018.
Η προσφορΫ συνοδεύεται από εγγυητικέ επιστολέ συμμετοχές το ύψος της οποήας θα
αντιστοιχεή σε ποσοστό 2% επή της προϋπολογισθεήσας δαπΫνης (άνευ Υ.Π.Α.) για το σύνολο της
κΫθε ομΫδας του προσφερόμενου άργου (ΟμΫδα Α έ/και ΟμΫδα Β) και πράπει να άχει χρονικέ
ισχύ τουλΫχιστον άναν (1) τουλΫχιστον μένα μετΫ τον χρόνο λέξης ισχύος της ΠροσφορΫς,
ΠροσφορΫ που ορήζει χρόνο μικρότερο του ως Ϋνω οριζόμενου απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη. Η
εγγυητικέ επιστολέ συμμετοχές πράπει να εήναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενό της με το
υπόδειγμα του Μάρους Ε΄ της παρούσας.
Προσφοράς που αναφάρουν ημερομηνήα λέξης ισχύος τους μικρότερης της ανωτάρω οριζόμενης,
θα απορρήπτονται ως απαρΫδεκτες και επιστράφονται από την Τπηρεσήα που διενεργεή το
διαγωνισμό.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Τπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ 2677/Β
– 21.10.13) «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ), μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντας την κατωτέρω ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής του άρθρου
3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Τπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων
(Ε..Η.ΔΗ.)»
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ύστημα. ε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΗΔΗ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
ΣΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:
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ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

2-6-2017

4-7-2017

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
 Σις κείμενες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
 Σους όρους και τα παραρτήματα που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη.
Σα έξοδα δημοσίευσης στο μεν Ελληνικό Σύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στη δε Επίσημη εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ε.Ε.
Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για να δημοσιευθεί:

στην Τπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

στο Σεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων υμβάσεων της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

σε τρεις (3) Οικονομικές Ελληνικές Εφημερίδες, μια (1) φορά.
Σα κάτωθι παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας :
 Παράρτημα Α : Γενικές Πληροφορίες – τοιχεία του έργου
 Παράρτημα Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισμού
 Παράρτημα Γ : Σεχνικές Προδιαγραφές
 Παράρτημα Δ : Τπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 Παράρτημα Ε : Τποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
 Παράρτημα Σ : Προσχέδιο ύμβασης
 Παράρτημα Ζ : Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης
Για σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, στην Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Τλικού & Τποδομών, (Πειραιώς &
Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 113 τηλ. 210 5239876).

Εισηγητές

ΠροϊστΫμενος
Σμέματος

ΠροϊστΫμενος
Δ/νσης

Ο Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ
& ΔΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΠΕΣΡΟ ΣΡΙΑΡΦΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
υνοπτικΫ στοιχεήα Έργου
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.Γ.Π.. & Δ.Τ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ &
ΤΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΟΛΩΝΟΤ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ
ΥΟΡΕΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΣΑΙ ΣΟ ΕΡΓΟ
ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ

Δ/ΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΤΝΣΗΡΗΗ «ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΟΤ & ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βΫσει τιμές

ΚΨΔΙΚΟ CPV

50312000-5 Τπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΚΨΔΙΚΟ NUTS

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΚΡΑΣΗΕΙ
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΟΤ
ΕΙΔΟ ΤΜΒΑΗ
ΦΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ –
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ

GR ELLADA
194.636,60 € (συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α 24%),
(156.965,00 καθαρέ αξήα πλέον ΥΠΑ 24% 37.671,60€)
(ΟΜΑΔΑ Α «ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ» 109.800,00€ χωρίς ΥΠΑ,
ΟΜΑΔΑ Β «ΕΚΣΤΠΩΣΕ» 47.165,00€ χωρίς ΥΠΑ)
Με δυνατότητα προαίρεσης μέχρι 31.12.2018 (194.636,60€)
Ανέρχονται σε 0,06216% υπέρ ΕΑΑΔΗΤ
Σο έργο χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό του
Τπ. Οικονομικών, οικονομικών ετών 2017 & 2018 Ειδ. Υορέας
23 150 και ΚΑΕ 0869.
ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα
παράτασης μέχρι 31.12.2018

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΨΝ ΕΠΙ ΣΨΝ ΟΡΨΝ
ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Σα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπάντε (15) ημάρες πριν την
καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
προσφορών
και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του
Ε..Η.ΔΗ..
Αιτήματα
παροχής
συμπληρωματικών
πληροφοριών
–
διευκρινίσεων
υποβάλλονται
από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται μετά την
παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν
και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές
αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη
σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. Όταν οι
πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν
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σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν
απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΨΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ

2/6/2017

4/7/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές υποβΫλλονται από τους
οικονομικούς
φορεής ηλεκτρονικΫ, μάσω της διαδικτυακές πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.Δ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό
φάκελο
σύμφωνα
με
τα
αναφερόμενα
στην
Π1/2390/2013(ΥΕΚ Β/2677/21-10-2013)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη
συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή
και
δεν
απαιτείται
σχετική
θεώρηση.
Κατόπιν
θα
προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην Τπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή τους, πλην των ΥΕΚ μέσα σε
σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού και
με την ένδειξη ¨ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΥΡΑΓΙΘΟΤΝ¨.
Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα περιέχεται
στον σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία
του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά
και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση
συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες
αρχές ή φορείς.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΨΡΑ
ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ
ΠΡΟΥΟΡΨΝ

10/7/2017 ώρα 11:00 π.μ.

Αν η αποσφρΫγιση των προσφορών δεν καταστεή δυνατέ την ημάρα του διαγωνισμού για λόγους
ανωτάρας βήας (π.χ. βλΫβη στο ΕΗΔΗ, απεργήα, υπηρεσιακοή λόγοι, κλπ) αυτέ θα αναβληθεή για
την ήδια ημάρα και ώρα της επόμενης εβδομΫδας και αν αυτέ εήναι αργήα την πρώτη επόμενη
εργΫσιμη ημάρα. την περήπτωση αυτέ, η αναθάτουσα αρχέ ενημερώνει μάσω ΕΗΔΗ όλους τους
διαγωνιζόμενους για την αναβολέ και την ημάρα και την ώρα της νάας ημερομηνήας διενάργειας.
ε περήπτωση που υφήσταται κώλυμα και κατΫ την νάα ημάρα και ώρα, η ως Ϋνω διαδικασήα
επαναλαμβΫνεται. Η ως Ϋνω αναφερόμενη αναβολέ αποσφρΫγισης προσφορών, δεν συνεπΫγεται
σε καμήα περήπτωση αντήστοιχη παρΫταση της προθεσμήας κατΫθεσης προσφορών.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
Β.1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
Β.1.1. Αντικεήμενο Διαγωνισμού
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η συντήρηση έργου «Μηχανογραφικού εξοπλισμού για την
υποστήριξη ΔΟΤ & ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ»
Ειδικότερα το αντικείμενο της παρούσας είναι η υντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, ο οποίος
αποτελείται από 3.600 σταθμούς εργασίας τύπου DellOptiPlex360, 900 εκτυπωτές dotmatrix τύπου
Compuprint 9065, 100 διπλούς τροφοδότες χαρτιού και 200 Ethernetinterface (εκτυπωτές dotmatrix
τύπου Compuprint 9065 Ethernetinterface), όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ «Σεχνικές
Προδιαγραφές»
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βΫσει
της τιμές ανΫ ομΫδα ειδών Ομάδα Α ταθμοί Εργασίας και Ομάδα Β Εκτυπωτές :
ΕΙΔΟ
ΟΜΑΔΑ Α
ΣΑΘΜΟΙ
ΕΡΓΑΙΑ(Κεντρική Μονάδαοθόνη-πληκτρολόγιο-Mouseκαλώδια
ρεύματος
και
δικτύου)
ΟΜΑΔΑ Β
ΕΚΣΤΠΩΣΕ
Διπλός Σροφοδότης Φαρτιού
Ethernet Interface εκτυπωτή
Dot Matrix

ΣΤΠΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

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

3600

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

900
100
200

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της ποσότητας κΫθε ομΫδας (βλ. ΠαρΫρτημα ΙΙΙ Σεχνικών
Προδιαγραφών για την κατανομέ του εξοπλισμού στην ΕπικρΫτεια)
Εναλλακτικάς προσφοράς δεν γήνονται δεκτάς και θα απορρήπτονται ως απαρΫδεκτες.
Β.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Β.2.1 Δικαήωμα συμμετοχές
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο αυτού και ειδικότερα :
- Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
- Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
- υνεταιρισμοί.
- Κοινοπραξίες.
Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν.4412/2016, είναι
εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη υμφωνία
Δημοσίων υμβάσεων (Δ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων.
το πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «Οικονομικός Υορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους, ωστόσο η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον τους ανατεθεί
η σύμβαση, δύναται να απαιτήσει να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η
περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της.
Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης.
τις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
ε περίπτωση ένωσης, η απαίτηση για απασχόληση και λειτουργία, που αναφέρεται παραπάνω, πρέπει να
καλύπτεται τουλάχιστον από το ένα μέλος αυτής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο
(α).
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του υποψηφίου
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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Β.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
i. Όταν υπΫρχει σε βΫρος του τελεσήδικη καταδικαστικέ απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχέ σε εγκληματικέ οργΫνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκήα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απΫτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικΫ εγκλέματα έ εγκλέματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποήηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδικέ εργασήα και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ‟ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
τις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ‟
ελάχιστον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου.
ε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
ii. Όταν ο προσφάρων άχει αθετέσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων έ
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία . Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2,
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
iii. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του
Ν.4412/2016
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
iv. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
Β.2.3 ΔικαιολογητικΫ συμμετοχές κατΫ την κατΫθεση της προσφορΫς
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της
σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και στην παρούσα διακήρυξη.
Οι Τποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά , υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, μαζί
με την Προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, στον (υπο)φάκελο* «Δικαιολογητικά υμμετοχής –
Σεχνική προσφορά», σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Τ.Α.
Π1/2390/13 «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
υμβάσεων (Ε..ΔΗ.) τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτομένων αρχείων στο σύστημα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ

1.

Εγγύηση συμμετοχές σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του συνόλου της
προσφερόμενης υπηρεσίας (Ομάδα Α – Ομάδα Β) χωρίς Υ.Π.Α. και να περιέχει όλα τα
αναγκαία στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και στο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ “ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΕΩΝ”
Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται στην αρμόδια
υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα
περιέχεται στο σφραγισμένο φάκελο “Δικαιολογητικά υμμετοχής – Σεχνική προσφορά”.

2.

Σο ΕΤΡΨΠΑΩΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΗ (Ε.Ε.Ε..), της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.
4412/2016 το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση , με τις συνέπειες του
Ν. 1599/1986 (Α 75), ως προκαταρτική απόδειξη επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις ,όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω παρ. 2 της
διακήρυξης αυτής, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να
αποκλεισθούν. (χετ. άρθρο 73 και 74 του ν. 4412/2016).
ιι Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα άρθρα 75,76 και 77 του ν. 4412/2016
Σο Ε.Ε.Ε.. είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα : https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
ΕΠΙΗΜΑΝΗ : Σο Ε.Ε.Ε.. θα αναρτηθεί σε μορφή . xml και στην ιστοσελίδα του ΕΗΔΗ.
Θα συμπληρωθούν μόνο τα πεδία που ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη. (βλ. Παράρτημα Ζ
της παρούσης)
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας :
α) Πρέπει να κατεβάσει το εν λόγω αρχείο από το ΕΗΔΗ να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή
του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el, όπου
επιλέγει «Εισαγωγή ΕΕΕ» και τηλεφορτώνει (ανεβάζει) το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕ του
διαγωνισμού που κατέβασε από το ΕΗΔΗ.
β) την ανωτέρω ιστοσελίδα συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά τα κατάλληλα πεδία που
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον
τόπο σύνταξης
γ) Επιλέγει «εκτύπωση», το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf
δ) Τπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε
ε) Τποβάλλει το αρχείο ΕΕΕ στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
Ι. ε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο το Ε.Ε.Ε.. περί μη καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του παρόντος υποβάλλουν:
Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.,
Ο Διευθύνων ύμβουλος και τα μέλη του Δ.. όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
ΙΙ. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, το ως άνω έγγραφο, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο
του συνεταιρισμού.
ΙΙΙ. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση εταιρειών το ως άνω έγγραφο του παρόντος αφορά κάθε
μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση.
ε περίπτωση που τμήμα ή τμήματα της σύμβασης υλοποιηθούν από υπεργολάβους και
υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του προϋπολογισμού το Ε.Ε.Ε..
υποβάλλεται και από τους υπεργολάβους (άρθρο 131 του Ν. 4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιαδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της.
Οι ενώσεις Προσώπων και κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα
πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστό Ε.Ε.Ε.. για κάθε μέλος της Ένωσης/κοινοπραξίας.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf. Όταν υπογράφονται από τον
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Η επιτροπή διενέργειας ελέγχει τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, παραλαμβάνει,
μονογράφει και ελέγχει το φυσικό αρχείο.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η υνθήκη της Φάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984
(Α188). (άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016).
ε περίπτωση που στη χώρα του Τποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πράπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Τποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαήωση, με Τπεύθυνη Δέλωση του Τποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Τποψήφιου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Τποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του Τποψήφιου
Αναδόχου.
Οι ενώσεις Τποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω για κάθε
Τποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.
Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη
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προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.
Επίσης η Επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίσουν μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει ασαφείς ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα που μπορούν να θεραπευτούν.
Η παροχή δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για την Επιτροπή Αξιολόγησης
αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της
προσφοράς. (άρθρο 102 του Ν. 4412/2016)
Οι διευκρινίσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΗΔΗ, λαμβάνονται δε υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. την περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων
είναι υποχρεωτική για τον Τποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
ε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν
προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο, η ΠροσφορΫ θα απορρήπτεται.
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
1.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Τποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί
των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης.

2.

Ο Τποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.

3

Επισημαίνεται ότι κάθε Τποψήφιος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις παραπάνω
προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχει στην περαιτέρω διαδικασία του
διαγωνισμού.

4

ε περίπτωση που ο Τποψήφιος αποτελεί Ένωση:
 τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται για κάθε
Μέλος της Ένωσης.
 επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως
συνολικά να καλύπτονται όλες.

Β.2.4. ΕλΫχιστες προϋποθάσεις συμμετοχές (Ϋρθρο 75 του Ν.4412/2016)
Ο Οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς , με ποινέ αποκλεισμού, τα
παρακάτω κριτήρια επιλογής:
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
(Μέρος IV: του Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας /ύμβασης (Ε.Ε.Ε.. ή ΕΕΕΠ))
Για τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία, ο οικονομικός φορέας, οφείλει να ικανοποιεί τα
παρακάτω κριτήρια επιλογής (άρθρο 75 του Ν.4412/8.8.2016), την πλήρωση των οποίων θα κληθεί να
αποδείξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/8.8.2016.
Ο Οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 78 του Ν.4412/8/8/2016, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Ο Οικονομικός φορέας μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της ύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας.
Ο Οικονομικός φορέας πρέπει να εκπληρώνει όλα τα παρακάτω κριτήρια επιλογής
Α) Καταλληλότητα για την Ϋσκηση της επαγγελματικές δραστηριότητας.
1.

Προκειμένου να εξεταστεί η καταλληλότητα του για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, πρέπει ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.
(περ.1 του ΕΕΕΠ)

Β) Οικονομικέ και χρηματοοικονομικέ επΫρκεια
1.

Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα , για τα οικονομικά έτη 2013 –
2014 – 2015, πρέπει να είναι ανά έτος στο 130 % του εκτιμούμενου προϋπολογισμού του
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Γενικού υνόλου του έργου (ΟΜΑΔΑ Α΄ + ΟΜΑΔΑ Β΄, χωρίς ΥΠΑ. (περ.1α του ΕΕΕΠ)
2.

ε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας, δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο
των τριών αναφερόμενων ανωτέρω οικονομικών ετών, τότε ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
αναφέρεται για όσα οικονομικά έτη δραστηριοποιείται με τα ίδια κριτήρια που αναφέρονται
ανωτέρω (Β1). (περ.3 του ΕΕΕΠ)

3.

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (περ.6 του ΕΕΕΠ).
Αφορούν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα του Οικονομικού
φορέα .

Γ) Σεχνικέ και επαγγελματικέ ικανότητα.
1.

Κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2014-2015-2016)
ο οικονομικός φορέας θα αναφέρει τις
κύριες υπηρεσίες που παρέχει ή παρείχε για συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής,
παρόμοιες με το ΕΡΓΟ. (περ.1β του ΕΕΕΠ- για συμβάσεις υπηρεσιών).

2.

Ο Οικονομικός φορές θα αναφέρει το τεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την
εκτέλεση των υπό ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης (περ.2 του ΕΕΕΠ).

3.

Οι Ελάχιστες Απαιτήσεις (Σίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, τεχνικών με σπουδές
στην πληροφορική) που πρέπει να πληρούν είναι οι εξής: (περ.6 του ΕΕΕΠ)
1. Βασικός τίτλος σπουδών εκπαίδευσης με κατεύθυνση την Επιστήμη της Πληροφορικής.
2. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες στην πληροφορική (σπουδές
και εμπειρία), για την ανάληψη του έργου και οι οποίοι θα καλύπτουν όλη την
Ελληνική Επικράτεια.
Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί σχετικά με τα ποσοστά υπαλλήλων του Αναδόχου:
(i)
Ο Ρόλος του «Τπεύθυνου έργου Αναδόχου», πρέπει να καλύπτεται από υπάλληλο του
υποψήφιου Αναδόχου.
(ii)
Διευκρινίζεται ότι, κατ‟ ελάχιστον το 30% των στελεχών που θα υλοποιήσουν το ΕΡΓΟ θα
καλύπτεται από υπαλλήλους του Οικονομικού Υορέα.

4.

Ο Οικονομικός φορέας μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της ύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας. Σο ακόλουθο τμήμα μπορεί να καλύπτει ποσοστό μέχρι 70% του
αντικειμένου της ύμβασης. (περ.10 του ΕΕΕΠ)

Δ) ύστημα ΔιασφΫλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικές Διαχεήρισης.
1.

Ο Οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς
σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας. (περ.1 του ΕΕΕΠ)

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
1.
2.
3.
4.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Τποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης.
Ο Τποψήφιος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης
και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.
Επισημαίνεται ότι κάθε Τποψήφιος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις παραπάνω
προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχει στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
ε περίπτωση που ο Τποψήφιος αποτελεί Ένωση:
- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται για κάθε Μέλος της
Ένωσης.
-

επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά
να καλύπτονται όλες.

Μετά την κατάθεση των προσφορών, επή νομήμως υποβληθάντων στοιχεήων δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, κατόπιν εγγράφου, ηλεκτρονικά
υποβαλλόμενου, λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. την
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Τποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
- 12 -

ε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν
προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο, η ΠροσφορΫ θα απορρήπτεται.
Β.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικές επιλογές
Β.2.5.1 Προκαταρκτικέ απόδειξη κατΫ την υποβολέ προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς : α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις του κεφαλαίου Β.2.2. «Λόγοι αποκλεισμού» και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
κεφαλαίων Β.2.3 & Β.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το αρ. 79, παρ. 1 & 3 του Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης (ΕΕΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Σ, το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη Τπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986.
Β.2.5.2 ΑποδεικτικΫ μάσα
Α. Σο δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους Β.2.1 έως Β.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας, της παραγράφου 3.2 (υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης) , και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης (ΕΕΕ).
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου Β.2.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο Β.2.2.i απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους B2.2.ii & B.2.2.iii πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
B.2.2. το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους B2.2.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου B.2.2.iii υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού και
γ) για την παρ. B.2.2.iv υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Β. Δικαιολογητικά απόδειξης πλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων (Παράρτημα ΦΙΙ του Προσαρτήματος Α
του Ν.4412/2016)
Επιπροσθέτως στο σφραγισμένο φάκελο «Δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία κατακύρωσης», ο Τποψήφιος
Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει, με ποινέ αποκλεισμού, για την απόδειξη της πλήρωσης των
ελάχιστων προϋποθέσεων φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και χρηματοπιστωτικής, οικονομικής, καθώς και
τεχνικής ικανότητας τα παρακάτω:
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1.

Καταλληλόλητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης.

2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η
δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης για τα τρία τελευταία έτη, όπως αυτά αναφέρονται. ε
περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία δεν υποχρεούται σε
δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση για τον κύκλο εργασιών.
2. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα του Οικονομικού φορέα.

3.

ΣΕΦΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
3.1

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:

-

επιχειρηματική δομή

-

τομείς δραστηριότητας

-

προϊόντα και υπηρεσίες

3.2

ε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους
την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει
συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τους σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.

Περιγραφή τμήματος Έργου
που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος

Επωνυμία Τπεργολάβου

να αναθέσει σε Τπεργολάβο

3.3.

Ημερομηνία
Δήλωσης
υνεργασίας

Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων συντήρησης που εκτέλεσε κατά τα τρία (3)
τελευταία έτη, ιδίου ή μεγαλύτερου μεγέθους με το υπό ανάθεση ΕΡΓΟ. Αν ο Πελάτης είναι
δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο
παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Αν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως
στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και
όχι η σχετική ύμβαση Έργου.

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α
/
Α

ΠΕΛΑΣ
Η

ΤΝΣΟ
ΜΗ
ΠΕΡΙΓΡ
ΑΥΗ
ΣΟΤ
ΕΡΓΟΤ

ΔΙΑΡΚΕΙ
Α
ΕΚΣΕΛΕ
Η
ΕΡΓΟΤ
(από
έως)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ


–

ΠΑΡΟ
ΤΑ
ΥΑΗ

ΤΝΟΠΣΙΚ
Η
ΠΕΡΙΓΡΑΥ
Η
ΤΝΕΙΥ
ΟΡΑ ΣΟ
ΕΡΓΟ

ΠΟΟΣ
Ο
ΤΜΜΕΣ
ΟΦΗ
ΣΟ
ΕΡΓΟ

ΣΟΙΦΕΙΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΩ
Η
(τύπος
&
ημερομηνία)

(προϋπολογισμός)

Όπου
-

«ΠΑΡΟΤΑ ΥΑΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη

-

«ΣΟΙΦΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας
Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το
οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Τποψήφιο Ανάδοχο, θα πράπει να παρουσιαστεή
αναλυτικΫ
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3.4.

τελέχη Ομάδας Έργου

Διευκρινίζεται ότι, κατ‟ ελάχιστον το 30% των στελεχών που θα υλοποιήσουν το ΕΡΓΟ θα καλύπτεται
από υπαλλήλους του Οικονομικού Υορέα.
Πίνακας των υπαλλέλων του Οικονομικού Υοράα που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου,
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/
Α

Εταιρεία
(σε
περίπτωση Ένωσης
/ Κοινοπραξίας)

(Α)
Ονοματεπώνυμο Τπαλλήλου
υποψηφίου Αναδόχου

Θέση
στην Ομάδα Έργου

Ποσοστό
συμμετοχής
(%)

Πίνακας των στελεχών των ΤπεργολΫβων του Οικονομικού Υοράα που θα συμμετέχουν στην
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/
Α

Επωνυμία
Εταιρείας
Τπεργολάβου

(Β)
Ονοματεπώνυμο
Τπεργολάβου

τελέχους

Θέση
στην Ομάδα Έργου

Ποσοστό
συμμετοχή
ς (%)

(Α) + (Β) = 100%
3.5.
4.

Βιογραφικά στελεχών

ύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Δ)
Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, εν ισχύ, για τη διαχείριση ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών, ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, εν ισχύ, για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριακών
συστημάτων.
την περίπτωση που τα προϊόντα/οι υπηρεσίες δεν πιστοποιούνται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί
από φορέα πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών διαπιστευμένο προς τούτο είτε από το Εθνικό
ύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε..Τ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής υνεργασίας
για τη Διαπίστευση (European Cooperation For Accreditation-E.A.) και της αντίστοιχης υμφωνίας
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ
1.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Τποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί των
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης.

2.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και
κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης τους επάρκειάς του.

3.

ε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:

4.

-

τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται
ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος τους Ένωσης / Κοινοπραξίας ή
συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία

-

επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να
καλύπτονται όλες.

τοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός τους ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Επισήμανση:
χετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2
του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. ημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). ημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (ύμβαση της Φάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.)
2. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα.
Β.2.6 Εγγύηση συμμετοχές
Η Προσφορά του Τποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται
από εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2%
του προϋπολογισμού του Έργου, άνευ Υ.Π.Α. και να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
υγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των
προσφερόμενων υπηρεσιών και ανέρχεται για την ομΫδα Α σε 2.196,00€ και για την ομΫδα Β σε
943,30€.
Οι Εγγυητικές Επιστολές υμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που
λειτουργεί νόμιμα στα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου ή στα
κράτη – μέρη της υμφωνίας Δημοσίων υμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Σαμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Εγγυητικές Επιστολές υμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Οι Εγγυητικές Επιστολές υμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Ε.
Συχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των
υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ηλεκτρονική έγγραφη ειδοποίηση του Τποψήφιου
Αναδόχου.
Η Εγγυητική Επιστολή υμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ έναν (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο
λήξης ισχύος της Προσφοράς, και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν
της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. ε περίπτωση απόρριψης της Προσφοράς Τποψηφίου Αναδόχου η
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.
την περίπτωση Ένωσης η Εγγύηση υμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των Μελών της Ένωσης.
Β.3. ΚΑΣΑΡΣΙΗ-ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ
Β.3.1 Φρόνος & Σρόπος υποβολές Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν τον διαγωνισμό υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,του Ε..Η.Δ.H.
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην Π1/2390/2013(ΥΕΚ Β/2677/21-10-2013).
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεήα και δικαιολογητικΫ για τη συμμετοχέ του προσφάροντος
στη διαγωνιστικέ διαδικασήα υποβΫλλονται από αυτόν ηλεκτρονικΫ σε μορφέ αρχεήου pdf. Όταν
υπογρΫφονται από τον ήδιο φάρουν ψηφιακέ υπογραφέ και δεν απαιτεήται σχετικέ θεώρηση.
Κατόπιν θα προσκομήζονται και σε άντυπη μορφέ στην Τπηρεσήα που διενεργεή τον διαγωνισμό
εντός τριών (3) εργασήμων ημερών από την ηλεκτρονικέ υποβολέ τους, πλην των ΥΕΚ μάσα σε
σφραγισμάνους φακάλους
με τα στοιχεήα του διαγωνισμού και με την άνδειξη ¨ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΥΡΑΓΙΘΟΤΝ¨.
Η πρωτότυπη εγγυητικέ επιστολέ συμμετοχές θα περιάχεται στον σφραγισμάνο φΫκελο των
δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Σεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή φορείς.
Β.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών
Οι Τποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, οι οποίες φέρουν ψηφιακή υπογραφή,
ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ., , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Τ.Α. Π1/2390/13 «Σεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.).
Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Οι
Προσφορές αυτές δεν αποσφραγίζονται.
Σα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
Ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής – Σεχνική προσφορά» και
Ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»
* (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
ημειώνεται ότι η προσφορΫ θα αφορΫ στο σύνολο των ζητουμάνων υπηρεσιών της κΫθε ΟμΫδας.
Μέσα στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής – Σεχνική προσφορά» τοποθετούνται:
 Σα δικαιολογητικΫ συμμετοχές που υποβΫλλονται με την προσφορΫ, τα οποήα
προσδιορήζονται στις παραγρΫφους Β.2.2 άως Β.2.5 της παρούσας διακέρυξης.
 η τεχνικέ ΠροσφορΫ του Τποψέφιου Αναδόχου
Μέσα στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» τοποθετείται:
 η οικονομικέ ΠροσφορΫ του Τποψέφιου Αναδόχου
Η τεχνικέ προσφορΫ συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
υστήματος. τη συνέχεια, το ύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. ε αντίθετη περίπτωση, το ύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. ε περίπτωση διάστασης των στοιχείων
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.
Εφόσον οι τεχνικάς προδιαγραφάς δεν άχουν αποτυπωθεή στο σύνολό τους στις ειδικάς
ηλεκτρονικάς φόρμες του υστέματος, ο προσφάρων επισυνΫπτει ψηφιακΫ υπογεγραμμάνα τα
σχετικΫ ηλεκτρονικΫ αρχεήα.
ΠροσφορΫ για μάρος του ζητούμενου άργου που προκηρύχθηκε θα απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη.
ε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για
τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Τποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
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Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Τποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο διαγωνισμού.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, μέσω του ΕΗΔΗ, και
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. την περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Τποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των Τποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται εφ‟ όσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η
αρμόδια Επιτροπή.
Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της
παρούσας Διακήρυξης απορρήπτονται.
ε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτέρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
Τποψήφιος Ανάδοχος οφείλει κατά την υποβολή της προσφορά του να σημάνει, με χρήση του σχετικού
πεδίου του υστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγηση. (άρθρο 21 του Ν. 4412/2016)

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 οικονομικέ προσφορΫ , η οποία θα δίνεται σε ΕΤΡΩ, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υστήματος. τη συνέχεια, το ύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. ε αντίθετη περίπτωση, το ύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομικέ προσφορΫ δεν άχει αποτυπωθεή στο σύνολό τους στις ειδικάς ηλεκτρονικάς
φόρμες του υστέματος, ο προσφάρων επισυνΫπτει ψηφιακΫ υπογεγραμμάνα τα σχετικΫ
ηλεκτρονικΫ αρχεήα.
ε περήπτωση υποβολές προσφορΫς από Ένωση Εταιρειών, η προσφορΫ να υπογρΫφεται από όλα
τα μάλη της Ένωσης έ από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημάνο με συμβολαιογραφικέ πρΫξη. Η
τιμέ χωρής Υ.Π.Α. θα λαμβΫνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
ε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να αναγράφεται και
οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του έργου που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης και
το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή),
να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου.
ε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η
τιμή μονάδας.
ΑντιπροσφορΫ έ τροποποήηση της ΠροσφορΫς έ πρόταση που κατΫ την κρήση της αρμόδιας
Επιτροπές εξομοιώνεται με αντιπροσφορΫ εήναι απαρΫδεκτη και δεν λαμβΫνεται υπόψη.
Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το ετέσιο ποσό σε Ευρώ, ανΫ εήδος ολογρΫφως και
αριθμητικΫ, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Τποψήφιος το Έργο, τόσο μη
συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ, όσο και συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ. Η αναγραφή της τιμής σε
Ευρώ μπορεί να γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. ε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΥΠΑ
αυτός διορθώνεται από την Τπηρεσία.
Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή
ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο του Έργου, η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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το φΫκελο της οικονομικές προσφορΫς και σε χωριστό κεφΫλαιο ( ηλεκτρονικό αρχεήο) θα
εξειδικεύονται τα ακόλουθα :
 Η ανάλυση του κόστους θα συμπληρώνεται και θα υποβΫλλεται ξεχωριστΫ ανΫ εήδος και θα
παρουσιάζεται σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα & το Παράρτημα Δ:
Πήνακας 1

Α/Α

ΕΙΔΟ

ΣΤΠΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΑΘΜΟΙ
ΕΡΓΑΙΑ(Κεντρι
κέ ΜονΫδαοθόνηπληκτρολόγιοMouse-καλώδια
ρεύματος και
δικτύου)

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

3600

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΑΝΑ ΕΣΟ
ΦΨΡΙ ΥΠΑ

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΑΝΑ
ΕΣΟ ΜΕ
ΥΠΑ

ΠΡΟΥΟΡΑ
ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ
ΑΝΑΔΟΦΟΤ
ΦΨΡΙ ΥΠΑ

ΠΡΟΥΟΡ
Α
ΤΠΟΧΗΥΙ
ΟΤ
ΑΝΑΔΟΦΟ
Τ ΜΕ ΥΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α

1

ΟΜΑΔΑ Α (Μερικό υνολό)

109.800,00€

136.152,00€

109.800,00€

136.152,00€

44.010,00€

54.572,40€

395,00€

489,80€

2760,00€
47.165,00€

3422,40€
58.484,60€

156.965,00€

194.636,60€

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΚΣΤΠΨΣΕ

2

Διπλός
Σροφοδότης
Φαρτιού
Ethernet
Interface
εκτυπωτέ Dot
Matrix

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

900

100

200

ΟΜΑΔΑ Β (Μερικό ύνολο)
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

(*)Επισημαίνεται ότι η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με βάση την προσφορά του για το σύνολο
της κάθε ομάδας εξοπλισμού.
Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια του Έργου και αποκλείεται
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας.
Σο ανωτέρω ετήσιο ποσό καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου του έργου και αφορά τις κάθε είδους
δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών κ.λπ.), την αμοιβή του Αναδόχου, καθώς
και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου.
Η σύγκριση των προσφορών θα γήνεται σε ετέσια τιμέ για την κΫθε ΟμΫδα εξοπλισμού (ΟμΫδα Α
ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ – ΟμΫδα Β ΕΚΣΤΠΨΣΕ).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά.
Εάν στο διαγωνισμό οι συνολικές ανά ομάδα προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες
διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών ή τις τεχνικές
λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για τις υπηρεσίες
ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες επαληθεύει πριν την
απόρριψη της προσφοράς.
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Η αναγραφή της τιμής σε ΕΤΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου),
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Σο γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Προσφορά που είναι αόριστη ή αν η προσφερόμενη τιμή
απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη.

δεν προκύπτει με σαφήνεια

η Προσφορά

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη.

Ρέτρα ηθικού περιεχομάνου - Απορρίπτονται Προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων
138 και 182 της Διεθνούς ύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15
ετών.
Β.3.3.

Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Τποψηφίους για τριακόσιες εξήντα (360) ημάρες
προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω
αναφερόμενης, θα απορρήπτονται ως απαρΫδεκτες.
Η ισχύς των Προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Τπηρεσία πριν από τη
λήξη της, κατά ανώτερο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει ηλεκτρονικά
ερώτημα προς τους Τποψηφίους, πέντε (5) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν αποδέχονται την
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσοι από τους Τποψηφίους δεν απαντήσουν ή απαντήσουν
αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
Τποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτέρω, ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς τους , είτε όχι. Η διαδικασία του
διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται με όσους από τους Τποψηφίους Αναδόχους παρέτειναν τις
προσφορές τους. Οι υπόλοιποι αποκλείονται από τη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του
Ν. 4412/2016.
Β.3.4.

Εναλλακτικάς Προσφοράς

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Β.3.5.

Σιμάς προσφορών – Νόμισμα

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. τις τιμές θα
περιλαμβάνεται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση (έξοδα Σραπεζών, δασμοί,
φόροι, αναπροσαρμογή τιμών κ.λ.π.) εκτός από το Υ.Π.Α., για την εκτέλεση του Έργου.
Η αμοιβή για την έργου υπόκειται σε κράτηση 0,06216% υπέρ ΕΑΑΔΗΤ, η οποία υπολογίζεται στο σύνολο
της προσφοράς, πριν συμπεριληφθεί ο Υ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Εφόσον κατά τις ημερομηνίες
πληρωμών έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο ν.4412/2016 (πχ αρ. 350. Παρ.
3) θα γίνει σχετική παρακράτηση.
ε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Τποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Υ.Π.Α. ε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Υ.Π.Α.
αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή του έργου.
Αν η Προσφορά είναι γενικότερα ασαφής, τότε μπορεή να απορριφθεή η ΠροσφορΫ στο σύνολό της.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη.
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Β.4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ
Β.4.1. Διαδικασήα Διενάργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, έτοι στις 10/7/2017 και ώρα 11.00 π.μ., μέσω της αρμόδιας
πιστοποιημένης στο ύστημα Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό
αυτό.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Σεχνική προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Σεχνική
προσφορά» οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η πιστοποιημένη στο ύστημα αρμόδια Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών
Η Επιτροπή μέσω του υστήματος ιδίως:


Ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, τις ελάχιστες
χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής.



Ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές αυτών



υντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής
αξιολόγησης.

ε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των ελάχιστων
χρηματοοικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και της τεχνικής αξιολόγησης,
προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο
τεκμηριώνει την απόρριψη.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η Δ/νση Προμηθειών εκδίδει την απόφαση έγκρισης
ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται, μέσω του υστήματος, για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά από την
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών ελέγχου
δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης και την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας για την άσκηση
ένδικων μέσων.
Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών
θα γνωστοποιηθεί, μέσω του υστήματος., στους συμμετέχοντες των οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν
γίνει αποδεκτές.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική προσφορά» οι συμμετέχοντες,
των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Η Επιτροπή του διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει, μέσω του υστήματος στην οικονομική
αξιολόγηση:


Ελέγχει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές



υντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά οικονομικής αξιολόγησης.



Καταχωρεί τις Προσφορές στο συγκριτικό Πίνακα



ε περίπτωση που κατά τη αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών προκύψουν απορρίψεις
Προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την
απόρριψη.
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υντάσσει και υπογράφει το πρακτικό επιλογής υποψηφίου αναδόχου

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης η Δ/νση Προμηθειών αποστέλλει μέσω του συστήματος
πρόσκληση στον υποψήφιο ανάδοχο να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του υστήματος, εντός είκοσι (20)
ημερών, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται, μέσω του υστήματος, για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους και την τελική επιλογή αναδόχου.
Β.4.1.2. Διαδικασήα αξιολόγησης Προσφορών – ΚατΫταξη
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για το διαγωνισμό είναι πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά
βάσει τιμής για κάθε ομάδα ειδών.
Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της, τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, τη συμφωνία των Προσφορών
με τους όρους της Διακήρυξης, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προσφορών και την πληρότητα των
κατατεθειμένων δικαιολογητικών προβαίνει στην οριστική κατάταξη των Προσφορών και γνωμοδοτεί για την
κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου Τποψηφίου.
ε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία
τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών, τα οποία παραδίδει στην Δ/νση Προμηθειών σε
πέντε (5) αντίτυπα.
Σο πρακτικό της τελικής επιλογής αναδόχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικον.
προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κ.λ.π.) θα κατατεθούν στη Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Τλικού &
Τποδομών.
Β.4.1.3. Περιεχόμενα Υακάλου «ΔικαιολογητικΫ κατΫ τη διαδικασήα κατακύρωσης»
Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίησή του, ο Τποψήφιος του οποίου η προσφορά
αναδείχθηκε ως αυτή με τη χαμηλότερη τιμή υποχρεούται να υποβάλει, ηλεκτρονικά, μέσω του
υστήματος σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στα κεφάλαια Β.2.2 έως Β.2.4 της παρούσας διακήρυξης,
όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Β.2.5 της παρούσας.
Οι ενώσεις Τποψηφήων που υποβΫλλουν κοινέ ΠροσφορΫ θα πράπει να υποβΫλλουν τα
παραπΫνω για κΫθε Τποψέφιο που συμμετάχει στην άνωση.
ε περίπτωση που στη χώρα του Τποψήφιου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πράπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Τποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται
Ένορκη Βεβαήωση, με Τπεύθυνη Δέλωση του Τποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Τποψήφιου Αναδόχου
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Τποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η Ένορκη αυτή Βεβαήωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον
«ΔικαιολογητικΫ Κατακύρωσης» του Τποψήφιου Αναδόχου.

φΫκελο με

σέμανση

Σα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση του έργου στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.
Οι δηλώσεις της παρούσης παραγρΫφου υπογρΫφονται ψηφιακΫ από τους άχοντες υποχράωση
προς τούτο και δεν απαιτεήται σχετικέ θεώρηση του γνησήου της υπογραφές.
Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ο ηλεκτρονικός φάκελος «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
θα γνωστοποιηθεί, μέσω του υστήματος., στους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές έχουν γίνει
τεχνικά και οικονομικά αποδεκτές. Η αποσφράγιση γίνεται από την πιστοποιημένη Επιτροπή Διενέργειας
του διαγωνισμού.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι δικαιούμενοι συμμετέχοντες έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόμενου του φακέλου «ΔικαιολογητικΫ Κατακύρωσης».
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή διενέργειας
προβαίνει, μέσω του υστήματος, στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο θα υποβάλει στην Δ/νση
Προμηθειών, για την έκδοση της τελικής απόφασης κατακύρωσης.
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Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
έγγραφη μέσω του συστήματος ειδοποίηση σε αυτόν. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
αιτιολογημένα μέχρι κατά ανώτατο όριο για δέκα πέντε (15) ημέρες (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, η επιτροπή διενέργειας προβαίνει, στη σύνταξη του σχετικού
πρακτικού, το οποίο το υποβάλει μέσω του υστήματος και το παραδίδει σε πέντε (5) αντίτυπα στην Δ/νση
Προμηθειών, Τλικού και Τποδομών, για την έκδοση της τελικής απόφασης κατακύρωσης.
ε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά ή δεν προσκομίσει σε
έντυπη μορφή όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη
διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, η
Επιτροπή διενέργειας ενημερώνει σχετικά ηλεκτρονικά την Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Τλικού &
Τποδομών και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του δεύτερου υποψηφίου σύμφωνα με το
συγκριτικό Πίνακα κατάταξης της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων
του Ν. 4412/2016.
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ή προσκομίσει σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
τις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν προσκομίσει
έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση
συμμετοχής του σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
Β.4.2. Απόρριψη Προσφορών
Αντιπροσφοράς και εναλλακτικάς προσφοράς δεν γήνονται δεκτάς και απορρήπτονται στο σύνολό
τους ως απαρΫδεκτες.
Η Προσφορά του Τποψήφιου απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού και δεν αξιολογείται σε καθεμία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις
(άρθρο 91 του Ν. 4412/2016):
 Εάν έχει υποβληθεί κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
 Εάν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή , εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνισή τους ή τη διόρθωσή τους.
 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν έγινε αποδεκτή.
 Εάν υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές καθώς
επίσης και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη καθώς και στην περίπτωση
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
 Προσφορά υπό αίρεση.
 Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται στη διακήρυξη.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη Διακήρυξη προβλέπονται κι
άλλοι λόγοι για τους οποίους μια Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
Β.4.3.

Δικαστικέ προστασήα - Προσφυγάς

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή
εξέτασης προδικαστικών προσφυγών (ΑΕΠΠ) (εφόσον λειτουργεί και έχει τη σχετική αρμοδιότητα κατά τη
χρονική στιγμή της προσφυγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΒΙΒΛΙΟ IV «Έννομη προστασία κατά τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων» του Ν.4412/2016, άρθρα 345 έως 374 αυτού όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν καθώς επίσης και το ΠΔ 39/2017, ή στην αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά γι αυτό το
σκοπό σε περίπτωση που δεν λειτουργεί η ΑΕΠΠ.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο άρθρο 49 του Ν.4456/2017. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που αφορούν το αίτημα.
Προσφυγάς που δεν κατατήθενται ηλεκτρονικΫ μάσω της πλατφόρμας του ΕΗΔΗ και ψηφιακΫ
υπογεγραμμάνες δεν θα λαμβΫνονται υπόψιν.
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Β.4.4. Αποτελάσματα – Κατακύρωση Διαγωνισμού
Σο τελικό πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας θα υποβληθεί στη Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Τλικού &
Τποδομών για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης.
ε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε ένωση, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή Προσφορά, καθένας από τους
Τποψηφίους αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο.
Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης παράγει έννομα αποτελέσματα εφόσον α) έχει αυτή κοινοποιηθεί σε όλους τους
προσφέροντες, β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, και γ) έχει γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. (άρθρο 105 του Ν.
4412/2016).
ε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε ένωση, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή Προσφορά, καθένας από τους
Τποψηφίους αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σο Τπουργείο διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το σύνολο ή για
μέρος του υπό ανάθεση Έργου.
Β.4.5. Ματαήωση – ΕπανΫληψη Διαγωνισμού
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Β.5. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ- - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ
Β.5.1.

ΚατΫρτιση σύμβασης - Εγγυέσεις

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωμένος, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την υπογραφή της
ύμβασης
προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα:
α. την περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων, τα έγγραφα νομιμοποίησης του
προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση.
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της ύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας, χωρίς Υ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
ε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό
διάστημα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα.
γ. Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε
βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της ύμβασης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. τις ίδιες
επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ε.Ε. και τον ΕΟΦ και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το
δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ε περίπτωση Ένωσης προσφερόντων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
ε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, δεν προσέλθει να
υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της
υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η αναθέτουσα
αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
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Η ύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, κατισχύει όμως αυτών σύμφωνα με το Ν.4412/2016, θα
διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τους όρους που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ε της παρούσας, δύναται δε να τροποποιηθεί αν κρίνεται απαραίτητο από
το Τπουργείο ή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ε περίπτωση που ζητηθεί από τον αναδόχου η
σύνταξη της ύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη
μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το
Ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση.
Σο κείμενο της ύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.
Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη ύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που
ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η Σεχνική Προσφορά του αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και
η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Κανονισμού
Προμηθειών και του Αστικού Κώδικα. ε κάθε περίπτωση, η έργου που θα υλοποιηθεί πρέπει να είναι
σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης.
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της ύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του Έργου του τελευταίου μήνα των παρεχομένων υπηρεσιών, ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. ε περίπτωση παράτασης του χρόνου
ολοκλήρωσης του Έργου, η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της ύμβασης παρατείνεται για ανάλογο
χρονικό διάστημα.
ε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, δεν προσέλθει να
υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της
υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η αναθέτουσα
αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Φ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η σύμβαση, μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του Ν.
4412/2016) χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Όταν προβλέπεται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα στις
οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, ανεξαρτήτως
χρηματικής αξίας. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχομένων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων καθώς και τους όρους ενεργοποίησης.
 Για συμπληρωματικές υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία
και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση υπό τις αναφερόμενες στο άρθρο 132 παρ.1
περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) του Ν. 4412/2016.
 Επίσης μπορούν να τροποποιούνται, χωρίς προϋποθέσεις εφόσον η αξία των τροποποιήσεων είναι
κατώτερη των 135.000€ και δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 132 παρ.2 του ιδίου νόμου.
ε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. (άρθρο 132 του Ν.
4412/2016).
ε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΥΠΑ.
Β.5.2. Σρόπος Πληρωμές – Κρατέσεις
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται σε ευρώ ανά τρεις (3) μήνες με το ποσό που
αντιστοιχεί στην αμοιβή του αναδόχου για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τη ύμβαση
συντήρησης και μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών συντήρησης από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σε τραπεζικό λογαριασμό του, με
την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από
τις αρμόδιες Τπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από
την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος του
Προϋπολογισμού Εξόδων του Τπ. Οικονομικών του αντίστοιχου οικ. έτους .
Επί της υμβατικής Σιμής του έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, που ανέρχονται
α) σε 0,06216% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων,οι οποίες βαρύνουν το
ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ‟ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεταιάρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
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β) εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμής του Αναδόχου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις όπως
καθορίζονται στο ν.4412/2016 (π.χ. αρ. 350, παρ. 3) θα γίνεται σχετική παρακράτηση αυτών.
ημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του
Ν. 4172/2013 (ΥΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Ο φόρος
εισοδήματος είναι 8% για υπηρεσίες.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι κρατήσεις οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις και ο παραπάνω φόρος
εισοδήματος.
Πέραν της υμβατικής Σιμής του έργου ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση κατά του Τπουργείου για
δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορμής αυτού.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της ύμβασης θεωρώντας τη υμβατική Σιμή επαρκή, νόμιμη και
εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της ύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει
πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. τη υμβατική Σιμή περιλαμβάνονται όλες οι
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση του Τπουργείου.
Β.5.3. ΔιΫρκεια σύμβασης - Φρόνος υλοποήησης
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης
μέχρι 31.12.2018.
Β.5.4. Όροι εκτάλεσης Έργου
Β.5.4.1. Τποχρεώσεις αναδόχου
-

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλαμβάνει με τη ΤΜΒΑΗ και
σύμφωνα με τους όρους τους, τους απόφασης κατακύρωσης και τους προσφοράς του,
διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο το Τπουργείο.

-

Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να
υπογράψει τη ύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι του Τπουργείου και να ενεργεί κατ‟
εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη ύμβαση. Επί
πλέον πρέπει να ορισθεί και Αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τουςτους αρμοδιότητες.
Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται
γραπτά στο Τπουργείο και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση τους.

-

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων,
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη ύμβαση
και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη
ύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα του Τπουργείου.

-

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με το Τπουργείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

-

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση τους
ισχύουσας νομοθεσίας ως τους το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων τους ύμβασης. Σο Τπουργείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό
του Αναδόχου ή τρίτων.

-

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που
θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του
Τπουργείου.

-

Σο Τπουργείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι
Τπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος τουςτους αποκατάστασή τους.

-

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο
και έμπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα τους εργασίας
του προσωπικού του.
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-

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο Τπουργείο τουςτους πληροφορίες που
θα του ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία του Έργου.

Β.5.4.2. Τποχρεώσεις Τπουργεήου
Σο Τπουργείο συμμετέχει στην υλοποίηση του ΈΡΓΟΤ με δικό του στελεχιακό δυναμικό με στόχους:
- Σην αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο τους προόδου του Έργου
- Σην έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των ενεργειών από
πλευράς του Τπουργείου που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του Έργου
-

ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων
και Σμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά την εκτέλεση
του ΕΡΓΟΤ.
- Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό
(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του ΑΝΑΔΟΦΟΤ ή τρίτων που γίνεται από
τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΤ.
- Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΦΟΤ ή τρίτων.
Β.5.4.3. Κοινάς Τποχρεώσεις
Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται τους επτά (7) εργάσιμες μέρες
από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη ύμβαση και στα παραρτήματά τους.
ε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.
τα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί τους διάφορες
δραστηριότητες του Έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα:
-

Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του Τπουργείου και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε
γραπτό και προφορικό λόγο.

-

Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια
ετοιμότητας τους παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα.

Β.5.4.4. Ενώσεις
ε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού και
εις ολόκληρο έκαστο εξ‟ αυτών υπεύθυνο έναντι του Τπουργείου για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών
από τη ύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και του προσώπου (φυσικού ή
νομικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
Ένωσης. Συχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Τπουργείου,
ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών
για την ολοκλήρωση του Έργου.
ε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης,
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της ύμβασης με τους
ίδιους όρους.
Β.5.5. Πτώχευση
Αν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να
αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του, το
Τπουργείο δύναται:
(α) να τερματίσει τη σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον
εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης ή
(β) να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα εκτέλεσης
της σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης μέχρι του
ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.
ε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του κηρυχθεί σε
κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι δυνατόν, εκτός από τον
τερματισμό της ΤΜΒΑΗ, να συνεχισθεί η εκτέλεση του ΕΡΓΟΤ από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην
Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν το ΕΡΓΟ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, είτε μόνοι τους,
είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους
υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία εντός ευλόγου χρόνου και εγκριθεί από το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ.
Β.5.6. Εκχωρέσεις –ΜεταβιβΫσεις
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση του Τπουργείου.
Β.5.7. Καταγγελήα σύμβασης
Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη
τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του άλλου, ή, σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από το
Τπουργείο, και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως
αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα άρχονται μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από
την κοινοποίησή της και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή
δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας.
Β.5.8. Εκτάλεση της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί μετά το πέρας της αποπληρωμής του ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΣΙΜΗΜΑΣΟ
και θα έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα
έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
Β.5.9. Εφαρμοστάο Δήκαιο
Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Τπουργείου και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη
σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε
το Ελληνικό.
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, το κείμενο της οποίας κατισχύει
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών,
ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α.

Η σύμβαση και τα συνημμένα Παραρτήματά της κατά την σειρά που επισυνάπτονται.

β.

Η απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,

γ.

Η προσφορά του αναδόχου,

δ.

Η παρούσα διακήρυξη
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΟΡΟΙ :
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΟΤ & ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ

ΟΡ Ι Μ Ο Ι
Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης και έχουν την έννοια που
παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα:
ΓΓΠ & ΔΤ: Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών υστημάτων & Διοικητικής Τποστήριξης του
Τπουργείου Οικονομικών, όπως εκπροσωπείται νομίμως.
Δ.Δ.Τ.Τ.: Η Διεύθυνση Διαχείρισης Τπολογιστικών Τποδομών της ΓΓΠ & ΔΤ
ΕΡΓΟ: υντήρηση του «Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για την υποστήριξη ΔΟΤ & ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ», όπως αυτό
περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη, (ΟΜΑΔΑ Α΄ ταθμοί Εργασίας, ΟΜΑΔΑ Β΄ Εκτυπωτές –
Σροφοδότες χαρτιού & Ethernet interface εκτυπωτών)
ΤΠΗΡΕΙΕ: Οι υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισμού που προμηθεύτηκε το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ στα πλαίσια
της ύμβασης.
ΤΜΒΑΗ: Η συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο του ΕΡΓΟΤ μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ και του Αναδόχου του ΕΡΓΟΤ που θα επιλεγεί για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΤ.
Περιλαμβάνει όλα τα νομικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει
παραπομπή για την εξακρίβωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.
ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ: Η συνολική τιμή στην οποία κατακυρώνεται το ΕΡΓΟ.
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ: Σο Τπουργείο Οικονομικών, όπως εκπροσωπείται νομίμως, από το Γενικό Γραμματέα
Πληροφοριακών υστημάτων & Διοικητικής Τποστήριξης, και κατά περίπτωση από (α) τη Διεύθυνση
Προμηθειών, Διαχείρισης Τλικού & Τποδομών, Σμήμα Α΄ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών
του Τπουργείου Οικονομικών, Κολωνού 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ και (β) τη ΓΓΠ& ΔΤ.
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: Κάθε Τπηρεσία σε όλη την επικράτεια στην οποία έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός του
ΕΡΓΟΤ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ: Υυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών των προσώπων που προσφέρει για
την αγορά παροχής των υπηρεσιών συντήρησης του ΕΡΓΟΤ.
ΠΡΟΥΕΡΨΝ: Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά.
ΑΝΑΔΟΦΟ: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση.
ΑΝ Σ Ι ΚΕ ΙΜ Ε Ν Ο Σ Η ΔΙΑ Κ ΗΡ ΤΞ Η 
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η υντήρηση του ΕΡΓΟΤ για το σύνολο του εξοπλισμού (ΟΜΑΔΑ
Α΄ και ΟΜΑΔΑ Β΄) (ΠαρΫρτημα ΙΙ).
Ειδικότερα το αντικείμενο της παρούσας είναι η υντήρηση του εξοπλισμού του ΕΡΓΟΤ, ο οποίος
αποτελείται: (ΟΜΑΔΑ Α΄) από 3.600 σταθμούς εργασίας τύπου Dell OptiPlex360, (ΟΜΑΔΑ Β΄) 900
εκτυπωτές dot matrix τύπου Compuprint 9065, 100 διπλούς τροφοδότες χαρτιού και 200 Ethernet
interface (εκτυπωτές dot matrix τύπου Compuprint 9065 Ethernet interface). Κάθε υποψήφιος μπορεί να
καταθέσει προσφορά για το σύνολο της κάθε ομάδας του εξοπλισμού & του λογισμικού (ΟΜΑΔΑ Α΄ και
ΟΜΑΔΑ Β΄).

Δ ΙΑΡ Κ ΕΙ Α Σ Η Τ Ν ΣΗ ΡΗ  Η
1.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του ΕΡΓΟΤ ορίζεται σε άνα άτος με δυνατότητα παρΫτασης
μάχρι 31.12.2018, στο ίδιο κατ‟ αντιστοιχία τίμημα, εφόσον επιθυμεί το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ και έχουν
εξασφαλιστεί οι τυχόν απαιτούμενες σχετικές εγκρίσεις.

2.

Ως ημερομηνία έναρξης συντήρησης του ΕΡΓΟΤ ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
ΤΜΒΑΗ.

3.

Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα με έγγραφη και μονομερή δήλωση προς τον Ανάδοχο, να
εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιαδήποτε προϊόντα εξοπλισμού (υλικού – λογισμικού),
αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης. ε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση
κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις
υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα είχαν, εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί
από τη συντήρηση.
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ΤΠ ΗΡ Ε ΙΕ  Σ ΕΦ Ν Ι Κ Η Τ Π Ο  ΣΗ ΡΙ ΞΗ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Τπηρεσίες Σεχνικής Τποστήριξης, καθ‟ όλη τη διάρκεια της
περιόδου υντήρησης.
τόχος των Τπηρεσιών Σεχνικής Τποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του
εξοπλισμού πληροφορικής, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση
αποκατάσταση των βλαβών/προβλημάτων τηρώντας τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας.
Οι Τπηρεσίες Σεχνικής Τποστήριξης θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Εξοπλισμός (υλικό και λογισμικό υστέματος)


Οργάνωση και βελτιστοποίηση (tuning) του προσφερόμενου εξοπλισμού.



Σεχνική Τποστήριξη μέσω του Κέντρου Κλήσεων του Αναδόχου, για τη λήψη, καταγραφή και έγκαιρη
αντιμετώπιση των περιστατικών (Τπηρεσία 7χ24).



Σακτικός έλεγχος καλής λειτουργίας, καθαρισμός του υλικού και έλεγχος καλής λειτουργίας του
λογισμικού συστήματος.



Ενημέρωση για τυχόν νέες εκδόσεις του λογισμικού



Κάλυψη εργασίας και μετακινήσεων
ανταλλακτικών από τον Ανάδοχο.



Δυνατότητα κλήσης βλάβης μέσω τηλεφώνου, Fax και E-mail στο Help Desk του Αναδόχου.



Δυνατότητα λήψης της ειδοποίησης για βλάβη, σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου, που θα δίνεται από
τον υπεύθυνο χώρου εγκατάστασης και το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠ & ΔΤ.



Λήψη της ειδοποίησης για βλάβη, από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης σε 24ωρη βάση.



Άμεση ανταπόκριση, με επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, και πλήρη αποκατάσταση
της βλάβης.



Επαρκές stock ανταλλακτικών για την κάλυψη οποιασδήποτε βλάβης, εντός των προβλεπόμενων
χρονικών περιθωρίων, κατανεμημένη γεωγραφικά, ανάλογα με τη διασπορά του εξοπλισμού.



Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου για όλη τη διάρκεια της περιόδου
συντήρησης.



Επιδιόρθωση, αντικατάσταση και ολοκλήρωση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα
λειτουργίας για όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης.



Σήρηση του ποσοστού Διαθεσιμότητας του Εξοπλισμού .



Εντοπισμός αιτιών βλαβών, δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους



Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του υλικού καθώς και επαναφορά του
συστήματος σε επίπεδο και περιβάλλον λειτουργίας όμοιο με εκείνο, το οποίο διέθετε ο εν λόγω
εξοπλισμός, πριν τη διαπίστωση της δυσλειτουργίας.



ε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή μέρους του εξοπλισμού πληροφορικής, αυτό θα πρέπει
να είναι καινούριο και ισοδύναμο ή με ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα
τεκμηριώνεται προς το Τπουργείο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος
απαιτηθεί, για την εξασφάλιση της λειτουργικής συμβατότητας των προϊόντων (S/W, H/W) που θα
αντικατασταθούν, με τις υπάρχουσες εφαρμογές που είναι ήδη
εγκατεστημένες (custom
applications).



Διενέργεια προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού τουλάχιστον μία φορά το έτος.

του

προσωπικού,

αποστολής

εξοπλισμού,

καθώς

και

Ο Εξοπλισμός πληροφορικής, δύναται να χρησιμοποιείται από τις Τπηρεσίες του Τπουργείου
Οικονομικών κατά την κρίση του, οποτεδήποτε και οποιαδήποτε χρονική περίοδο, απεριόριστα μέσα στο
εικοσιτετράωρο. Η χρήση αυτή δε διαφοροποιεί με κανένα τρόπο όλα τα σχετικά με την συντήρηση του
υλικού και την αντίστοιχη δαπάνη της.

ΓΡ ΑΥ Ε ΙΟ ΣΕ Φ ΝΙ Κ Η  Τ Π Ο  Σ ΗΡ ΙΞ Η ( H ELP DES K)
το πλαίσιο των υπηρεσιών Σεχνικής Τποστήριξης ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει και να
λειτουργεί Γραφεήο Σεχνικές Τποστέριξης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα στελέχη της ΓΓΠ & ΔΤ, σε
Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ).
Οι υπηρεσίες του Γραφείου Σεχνικής Τποστήριξης θα περιλαμβάνουν κατ‟ ελάχιστο τα παρακάτω:
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Αναγγελία και καταγραφή των βλαβών του εξοπλισμού που θα αναφέρονται από το αρμόδιο Help-Desk
της ΔΔΤΤ. Κάθε βλάβη θα αποστάλλεται στον ΑνΫδοχο με τις εξές πληροφορήες τουλάχιστον:
 Μοναδικό κλειδί αναφοράς (Incident ID)
 Τπηρεσία
 Είδος εξοπλισμού
 Περιγραφή βλάβης
 ειριακός αριθμός (serial number) εξοπλισμού
 Ημερομηνία και ώρα καταχώρησης της βλάβης
Οποιαδέποτε αναφορΫ στην εκΫστοτε βλΫβη θα ταυτοποιεήται με βΫση το μοναδικό κλειδή
αναφορΫς του βλαβοληπτικού συστέματος της ΓΓΠ & ΔΤ (Incident ID)

Σο Γραφείο Σεχνικής Τποστήριξης του Αναδόχου, με το πέρας της αποκατάστασης της βλάβης, θα
πρέπει να καταγράφει τις εξής πληροφορίες:
 Μοναδικό κλειδί αναφοράς (Incident ID) βλαβοληπτικού συστήματος της ΓΓΠ & ΔΤ
 Τπηρεσία
 Είδος εξοπλισμού
 Περιγραφή βλάβης
 ειριακός αριθμός (serial number) εξοπλισμού (σε περήπτωση αντικατΫστασης
εξοπλισμού θα αναφάρονται οι σειριακοή αριθμοή της συσκευές που
αντικαταστΫθηκε, αλλΫ και της συσκευές που την αντικατάστησε)
 Ημερομηνία και ώρα αποκατάστασης βλάβης
 Περιγραφή αποκατάστασης βλάβης
 Αναφορά στον έλεγχο καλής λειτουργίας του εξοπλισμού


Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω τρόπους:
i. Web εφαρμογή
ii. Σηλέφωνο
iii. Email
iv. Faχ

Ο εξοπλισμός και η Web εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του Γραφείου
Τποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Ανάδοχου. Η ΓΓΠ & ΔΤ θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην
πύλη αυτή με ενιαίο τρόπο μέσω συγκεκριμένου λογαριασμού (username/password).
 Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα έμπειρο τεχνικό προσωπικό, με ευθύνη του, ώστε να
εξασφαλίζει την αποκατάσταση των προβλημάτων, στα χρονικά διαστήματα που προδιαγράφονται στη
συνέχεια (βλ. Διαθεσιμότητα).
 Ο ΑνΫδοχος οφεήλει να κοινοποιέσει στη ΓΓΠ & ΔΤ, για ολόκληρη την επικρΫτεια, το
πλέρες δήκτυο των συνεργατών του.
 Κατά τις ΕΨΚ (Επιπλέον Ώρες Κάλυψης) περιόδους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαδικασία
παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Η διαδικασία, θα πρέπει να ορίζει τρόπο πρόσβασης στο
προσωπικό της Σεχνικής Ομάδας Τποστήριξης (Σ.Ο.Τ.) του (π.χ. μέσω κινητού τηλεφώνου).
 To πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠ & ΔΤ, Έκθεση για τις βλάβες που η αναγγελία τους έγινε τον προηγούμενο
μήνα. Η έκθεση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
 Μοναδικό κλειδί αναφοράς της βλάβης (Incident ID)
 Τπηρεσία
 Ημερομηνία και ώρα αναγγελίας της βλάβης
 Είδος και μοντέλο εξοπλισμού
 ειριακό Αριθμό (S/N) εξοπλισμού
 Περιγραφή προβλήματος
 Ενέργειες επίλυσης
 Ημερομηνία και ώρα αποκατάστασης βλάβης
 Είδος και μοντέλο εξοπλισμού που πιθανόν αντικαταστάθηκε
 ειριακό Αριθμό (S/N) εξοπλισμού που πιθανόν αντικαταστάθηκε
Σο σύνολο των μηνιαίων περιοδικών εκθέσεων ανήκουν στην κυριότητα του Τπουργείου.
ε κάθε περίπτωση τα στατιστικά στοιχεία είναι πάντα διαθέσιμα on-line.
ΣΗ ΡΗ  Η Ε ΓΓ Τ ΗΜ Ε Ν Ο Τ ΕΠ Ι ΠΕΔ Ο Τ Τ Π Η ΡΕ  Ι Ψ Ν
α. Ορισμοί
Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ): ορίζεται το διάστημα μεταξύ 07:30 και 16:30 κάθε εργάσιμης μέρας.
Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (ΕΩΚ): ορίζεται το διάστημα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιμες μέρες, συν τις
αργίες.
Εργάσιμες Ημέρες (ΕΜ): σε μηνιαία βάση οι εργάσιμες ημέρες ορίζονται σε 22.
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Σεχνική Ομάδα Τποστήριξης (ΣΟΤ): είναι η ομάδα του Αναδόχου, που θα αναλάβει τη λειτουργία,
συντήρηση και επίλυση προβλημάτων του έργου, όταν τεθεί σε λειτουργία.
β. Κλάσεις Διαθεσιμότητας
ΚλΫση
Διαθεσιμότητας

Απαιτέσεις
διαθεσιμότητας σε
μηνιαήα βΫση
91%

ΚλΫση Α
γ. Τπολογισμός Διαθεσιμότητας

Σο ποσοστό ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ του συστήματος, υπολογίζεται σε μηνιαήα βάση και ορίζεται από το λόγο

1



Χρόνος αποκατάστα σης

Σσνολικό διάστημα αναυοράς

,

όπου:
 Φρόνος αποκατΫστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ΚΩΚ από την αναγγελία της βλάβης
έως την επαναφορά σε κανονική λειτουργία. Ο υνολικός χρόνος αποκατΫστασης σε επίπεδο μήνα
είναι το άθροισμα των επιμέρους χρόνων αποκατάστασης του συνόλου των βλαβών τ η ς
συγ κ ε κ ρι μένη ς μ ον ά δ α ς τ ο υ συ σ τή μ ατ ο ς (στην ίδια θέση) για το μήνα αυτό.


υνολικό διΫστημα αναφορΫς ορίζεται το σύνολο των ωρών τις εργάσιμες ημέρες σε μηνιαία βάση
(ΚΩΚ x ΕΜ).

Για την εξασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης, καθορίζεται ότι το ελάχιστο επιτρεπτό
ποσοστό Διαθεσιμότητας του συστήματος της κλάσης Α είναι 91% για κΫθε θάση του εξοπλισμού.
Αν από τη βλάβη/δυσλειτουργία του συστήματος αναιρείται η δυνατότητα πλέρους χρέσης από
τους τελικούς χρήστες άλλων εξυπηρετούμενων μονάδων συστήματος (π.χ. εκτυπωτές, άλλοι σταθμοί
εργασίας) που είναι ενταγμένες στη σύμβαση συντήρησης, όλες οι προαναφερθείσες μονάδες θεωρούνται ως
εκτός λειτουργίας.
Σα προϊόντα και οι υπηρεσήες που παράχονται από τον ΑνΫδοχο στο πλαήσιο του παρόντος ΕΡΓΟΤ
κατατΫσσονται ως εξές:

ΚλΫση
Διαθεσιμότητας

Προϊόντα
-

ταθμοί Εργασίας (υλικό και λογισμικό συστήματος),
Εκτυπωτές

Α

δ. Φρόνοι Απόκρισης
Φρόνος Απόκρισης
Από ώρα αναγγελίας της Βλάβης :
Φρόνος Απόκρισης



τις 07:30 της επομένης εργάσιμης
ημέρας εφόσον ή ειδοποίηση έγινε μετά
τη λήξη των ΚΩΚ

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.
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ΡΗ ΣΡΕ  Μ Η Δ ΙΑ ΘΕ  ΙΜ Ο Σ ΗΣ Α
ε περίπτωση μη επίτευξης της ελάχιστης επιτρεπτής Διαθεσιμότητας για κάθε μονάδα συστήματος,
θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο, για κάθε ΚΩΚ μη διαθεσιμότητας, ρήτρα ίση με άξι (6) ΕΤΡΨ ανΫ ώρα
ΚΨΚ.
Αν η διαθεσιμότητα μίας μονάδας είναι για δύο (2) συνεχείς μήνες ίση ή μικρότερη του 88%, πέρα από
την καταβολή ρήτρας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την αντικαταστήσει μέσα σ‟ ένα μήνα, με δικό του
κόστος, με ισοδύναμο και σύγχρονο εξοπλισμό, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του Τπουργείου.
Οι ρήτρες θα επιβάλλονται με απόφαση του Τπουργείου Οικονομικών και είτε θα παρακρατούνται από
την επομένη πληρωμή του ΑΝΑΔΟΦΟΤ είτε, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, με ισόποση κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής.
ΑΝ ΣΑ ΛΛΑ Κ Σ Ι ΚΑ
Ο Ανάδοχος για όλη την περίοδο, οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή και έγκαιρο ανεφοδιασμό με
ανταλλακτικά, ώστε να καθίσταται δυνατή η άριστη συντήρηση του συνόλου του εξοπλισμού.
ε περίπτωση που κάποιος εξοπλισμός δεν υποστηρίζεται πια από τον κατασκευαστή του, ο
Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει σχετικά το Τπουργείο εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από την
επίσημη ανακοίνωση του κατασκευαστή. Σο γεγονός αυτό δε διαφοροποιεή καθόλου τις υποχρεώσεις
του Αναδόχου για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
Αν ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να προσφέρει επαρκή αριθμό ανταλλακτικών για οποιοδήποτε
λόγο, οφείλει να ενημερώνει άμεσα το Τπουργείο εγγράφως και να προβαίνει σε πλήρη αντικατάσταση του
παραδοθέντος εξοπλισμού με νεότερο ισοδύναμο εξοπλισμό με δικό του κόστος, μετά από τη σύμφωνη
γνώμη του Τπουργείου. Η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται άμεσα.

ΑΝ ΑΛ Ψ Ι ΜΑ
Σα αναλώσιμα του εξοπλισμού δεν περιλαμβάνονται στις Τπηρεσίες Τποστήριξης. Αυτά είναι:
μαγνητικά μέσα (δισκέτες, cd-rom), μελανοταινίες για τους εκτυπωτές κλπ.
ΤΣΗΜΑ
Η/Τ

Εκτυπωτές

ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ
Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης :
Δισκέτες
Οπτικοί δίσκοι CDs
Επανεγγράψιμοι οπτικοί δίσκοι (CD-R,
CD-RW)
DVDs
DVD-R, DVD-RW
Μελάνια / Μελανοταινίες
Φαρτί

Τ Ν Σ ΗΡ Η Η Ε ΞΟ Π Λ Ι Μ Ο Τ
Οι υπηρεσίες συντήρησης δύναται ανανεωθούν με παράταση μέχρι την 31.12.2018, εφόσον το
επιθυμεί το Τπουργείο Οικονομικών και μετά από έκδοση σχετικής απόφασης ανάθεσης από το Τπουργείο
Οικονομικών. Σο τήμημα των υπηρεσιών συντέρησης θα παραμάνει σταθερό για όλα τα άτη.
Επισημαίνεται, ότι το Τπουργείο διατηρεί το δικαίωμα με έγγραφη και μονομερή δήλωση προς τον
Ανάδοχο, να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιοδήποτε προϊόντα εξοπλισμού αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το
κόστος συντήρησης. ε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα
συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα είχαν, εάν το
συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση.
το κόστος συντήρησης του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης,
διαμονής και αμοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων κλπ. (πλην αναλωσίμων), που
κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για την διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για παράδοση μηνιαίου δελτίου παροχής υπηρεσιών
υντήρησης – Σεχνικής Τποστήριξης On Site. Οι αναφορές αυτές θα δίδονται προς την ΓΓΠ & ΔΤ και θα
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω :



Τπηρεσία
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Είδος υμβάντος
Ώρα και ημερομηνία κλήσης
Ώρα και ημερομηνία απόκρισης αναδόχου
Παρασχεθείσα λύση
Αντίγραφο δελτίου επίσκεψης τεχνικού & υπογραφή υπηρεσιακού παράγοντα.

ΠΡ ΟΛ Η ΠΣ Ι Κ Η  Τ ΝΣ HΡ Η Η
Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες Προληπτικές συντέρησης του εξοπλισμού (περιλαμβάνουν
εργασίες, ανταλλακτικά, έλεγχο καλής λειτουργίας και καταγραφή συντηρηθέντος εξοπλισμού). Οι εργασίες
προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιούνται μήα φορΫ κΫθε χρόνο μετά από συνεννόηση με τη ΓΓΠ
& ΔΤ και τους Τπηρεσίες του Τπουργείου, έτσι ώστε να αποτραπούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία
των Τπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή θα διεξάγεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο και τους τοπικούς
συνεργάτες που έχουν οριστεί, με την παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου τους εκάστοτε Τπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει την αρμόδια Δ/νση της ΓΓΠ & ΔΤ για το συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα επισκέψεων τους στις Τπηρεσίες που έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός του συγκεκριμένου
έργου (ΠαρΫρτημα IIΙ). Μετά δε τη λήξη της προληπτικής συντήρησης στο σύνολο των Τπηρεσιών, η
εταιρεία θα αποστέλλει συγκεντρωτικά, σε ηλεκτρονική μορφή, τα πρωτότυπα «Πρωτόκολλα Εργασιών
Ετήσιας Προληπτικής υντήρησης», καθώς και τη λίστα καταγραφής του εξοπλισμού (ΠαρΫρτημα Ι), στη
Γ.Γ.Π.. (Διεύθυνση Διαχείρισης Τπολογιστικών Τποδομών – Σμήμα Γ΄), με τις εργασίες και τα
ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, υπογεγραμμένα από τον Σεχνικό του Αναδόχου, τον Σεχνικό
Διαχειριστή και τον Προϊστάμενο της Τπηρεσίας, και σφραγισμένα με την Τπηρεσιακή φραγίδα.
ΕΞΑ  ΥΑΛ Ι Η ΔΙ Κ ΑΙ Ψ ΜΑ Σ Ψ Ν Π ΝΕ Τ ΜΑ ΣΙ Κ Η ΙΔ Ι Ο Κ Σ Η Ι Α
Ο ΑΝΑΔΟΦΟ αμύνεται, με δικές του δαπάνες, κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων που
αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική ιδιοκτησία ή εμπορικά μυστικά και αποζημιώνει
το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ για τα έξοδα τα οποία το τελευταίο υφίσταται τους περιπτώσεις αυτές.
Αν συνεπεία ενδεχομένης παράβασης σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή πνευματικά
δικαιώματα ή εμπορικά μυστικά, το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ εμποδίζεται στη χρήση των παραδοτέων προϊόντων, ο
ΑΝΑΔΟΦΟ με δικές του δαπάνες, τροποποιεί ή αντικαθιστά τα προϊόντα, χωρίς να μεταβάλλεται το τελικό
αποτέλεσμα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΓΡΓΑΙΩΝ
ΓΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ

«Σος Μησανογπαθικού Γξοπλιζμού για ηην Τποζηήπιξη Δ.Ο.Τ. & Σελωνείων»
ΤΠΗΡΓΙΑ:…………………………………………………………………………………
ΗΜΓΡ/ΣΟΤ:…………………………………………………………………………………
ΑΡΙΘΜΟ ΒΛΑΒΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ:…………………………………………………..

ΟΜΑΔΑ Α.ΤΝΣΗΡΗΗ PC’s (Desktop)

5.

Έλεγσορ και καθαπιζμόρ κενηπικήρ μονάδαρ,πληκηπολογίος και mouse

6.

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

7.

Έλεγσορ και καθαπιζμόρ ζημείων εξαεπιζμού
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Παπαηηπήζειρ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ΟΜΑΔΑB.ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΚΣΤΠΩΣΩΝ ΣΤΠΟΤ DOTMATRIX

8.
9.

Καθαπιζμόρ με ηλεκηπική ζκούπα
Έλεγσορ ζηα μησανικά μέπη, καθαπιζμόρ roller& ανηικαηάζηαζή ηοςρ
εάν διαπιζηωθούν θθοπέρ

10. Λίπανζη όπος σπειάζεηαι
11. Έλεγσορ καλωδίων ζύνδεζηρ
12. Έλεγσορ καλήρ εκηύπωζηρ & διόπθωζη εάν απαιηείηαι
Παπαηηπήζειρ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΥΠΗΡΕΙΑ:…………………………………………………………………………………
ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΜΟΝΣΕΛΟ
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S/N

ΥΩΡΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Ή
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ

ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΔΙΑΥ/ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ – ΦΡΑΓΙΔΑ

Ο/Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
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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 DellOptiPlex
360 το οποίοπεριλαμβάνει τα
κάτωθι:

3.600

OptiPlex 360 MT E4600 Core 2
Duo Processor (2.40GHz, 800Mhz,
2MB)
(Mini TowerChassis)
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
Πληκτρολόγιομεενςωματωμζνοα
ναγνώςτηζξυπνωνκαρτών USB
Keyboard SCR338
SCMMicrosystems)
Κάλυμμα για πληκτρολόγιο

ΟΜΑΔΑ Β΄
2

Εκτυπωτήσ Dot Matrix
Compuprint 9065

900
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ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ
*€+

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ *€+

3

ΔιπλόσΣροφοδότησΧαρτιοφ. PUSH
Tractor for Compuprint 9065

100

4

Ethernet InterfaceεκτυπωτήDot
Matrix.

200

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΜΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΡΓΟΤ

Α/Α

ΝΟΜΟΙ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΡΣΑ
ΑΣΣΙΚΗ
ΑΧΑΪΑ
ΒΟΙΩΣΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΕΒΡΟΤ
ΕΤΒΟΙΑ
ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ
ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΗΛΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΘΕΠΡΩΣΙΑ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΡΔΙΣΑ
ΚΑΣΟΡΙΑ
ΚΕΡΚΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
ΚΙΛΚΙ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΛΑΡΙΑ
ΛΑΙΘΙΟΤ
ΛΕΒΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ
ΜΑΓΝΗΙΑ
ΜΕΗΝΙΑ
ΞΑΝΘΗ
ΠΕΛΛΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΑΘΜΟΙ
ΕΚΣΤΠΩΣΕ(ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΙΑ(ΟΜΑΔΑ
Β΄)
Α΄)
89
16
60
12
41
7
3
2
705
286
92
26
11
18
41
8
21
6
90
14
103
17
85
13
21
4
35
6
86
28
65
13
93
28
49
10
175
48
62
14
68
22
34
8
30
3
21
6
48
6
80
2
74
7
99
21
78
25
74
18
96
34
82
13
58
12
31
4
82
24
104
9
17
5
80
5
21
5
34
8
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ΡΕΘΤΜΝΟΤ
ΡΟΔΟΠΗ
ΑΜΟΤ
ΕΡΡΩΝ
ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΣΙΔΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΦΩΚΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΤ
ΤΝΟΛΑ

0
20
52
83
26
82
41
27
83
37
11
3600

3
4
5
14
9
17
4
4
12
13
2
900

*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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

Αθένα,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Α. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
ΕΠΨΝΤΜΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑ
ΣΗΛΕΥΨΝΑ / ΥΑΞ / E-MAIL
ΑΥΜ – ΔOY
ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΨΠΟ
Α.Δ.Σ. (Νομήμου εκπροσώπου)
Τπεύθυνος Επικοινωνήας
Β. ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
Πήνακας 1
Α
/
Α

ΕΙΔΟ

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ
 ΑΝΑ ΕΣΟ
ΦΨΡΙ ΥΠΑ

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΑΝΑ
ΕΣΟ ΜΕ
ΥΠΑ

ΣΤΠΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

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

3600

109.800,00

136.152,00

900

44.010,00

54.572,40

100

395,00

200

2760,00

3422,40

47.165,00

58.484,60

ΠΡΟΥΟΡΑ
ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ
ΑΝΑΔΟΦΟΤ
ΦΨΡΙ ΥΠΑ

ΠΡΟΥΟΡ
Α
ΤΠΟΧΗΥΙ
ΟΤ
ΑΝΑΔΟΦΟ
Τ ΜΕ ΥΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α
ΣΑΘΜΟΙ
ΕΡΓΑΙΑ(Κεντρι
κέ ΜονΫδαοθόνη1
πληκτρολόγιοMouse-καλώδια
ρεύματος και
δικτύου)
ΟΜΑΔΑ Β
ΕΚΣΤΠΨΣΕ

2

Διπλός
Σροφοδότης
Φαρτιού
Ethernet
Interface
εκτυπωτέ Dot
Matrix

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

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

156.965,00

489,80

194.636,60

Ο ως άνω πίνακας οικονομικής προσφοράς θα συμπληρωθεί και θα αναρτηθεί με μορφή .pdf φέροντας
ψηφιακή υπογραφή ως συνημμένο οικονομικής προσφοράς εντός του υποφακέλου οικονομική προσφορά
στη διαδικτυακή πύλη του ΕΗΔΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΕΨΝ
ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΤΡΨ
ΕΚΔΟΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ημερομηνία έκδοσης. . . . . . . . . .
Προς το Τπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Τλικού και Τποδομών
Πειραιώς & Κολωνού 2
ΑΘΗΝΑ
Εγγύηση μας υπ' αριθμ. . ……... . . . . . . για . . . . . . . . . ΕΤΡΩ
ας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι
του δικαιώματος της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ……………
ευρώ................... για την Εταιρεία ................. οδός ................... αριθμ. ...... με Α.Υ.Μ…………………….ή
σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρεία 1)....................ή 2)................. ατομικά για κάθε μια απ ‟ αυτές και
ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης
Προμηθευτών για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της ............ ή τυχόν επανάληψή
του, για την έργου ..............., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ...................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνον τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της, καθ' όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης του
έργου σ' αυτήν.
Σο ανωτέρω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας,
μέσα σε (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ........................ ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε)
(ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ: ΑΝΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΔΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΣ' ΕΠΙΛΟΓΗ Α)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί για την Σράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
ΕΚΔΟΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ημερομηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . .
Προς το Τπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Τλικού και Τποδομών
Πειραιώς & Κολωνού 2
ΑΘΗΝΑ
Εγγύηση μας υπ' αριθμ. . . . .......... . . . . για . . . . . ....... . . . . ΕΤΡΩ
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών........... οδός ........... αρ. ........ με
Α.Υ.Μ…………………σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές, σύμβαση, που θα
καλύπτει την έργου ................, συνολικής αξίας ………………… ευρώ.................... και ότι σύμφωνα με
σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου
προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ...............………………….. ευρώ………
Μετά τα παραπάνω, η Σράπεζα .................. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρείας ή σε
περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1).................... ή 2).................... ατομικά για κάθε μία απ‟ αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης
Προμηθευτών και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του
δικαιώματος της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σάς, μέσα σε τρείς (3) ημέρες,
ανεξάρτητα τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη
της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε
όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας, και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην
εγγύηση αυτή.
ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ................. ή
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).
(ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ: ΑΝΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΔΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΣ' ΕΠΙΛΟΓΗ Α).
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφ' όσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί για την Σράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ ΠΡΟΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ
& Δ.Τ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ & ΤΠΟΔΟΜΨΝ

ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ
Για το άργο:
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΤΟ & ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ»
ΜΕΣΑΞΤ
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ
ΚΑΙ
[ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΑΝΑΔΟΦΟΤ]
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ΤΜΒΑΗ
άργου
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΤΟ & ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ»
την Αθήνα σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑ] του έτους 2016 [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Σο Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον
, καλούμενο εφεξής στην
παρούσα σύμβαση διά της συντετμημένης λέξεως «ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ» χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα
σύμβαση ύστερα από την [ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣ. ΑΠΟΥΑΗ] απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της
ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την …………………………./00 – 00 -- 2016
Διακήρυξη.
και αφετάρου
Η εταιρεία [ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΜΕΙΟΔΟΣΗ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΗ - ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ], έχει
αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Υ.Μ. ΑΝΑΔΌΦΟΤ] υπάγεται στη [Δ.Ο.Τ. ΑΝΑΔΌΦΟΤ] και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ]
πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Υ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΙΕΤΕΩ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται
στο εξής «ΕΣΑΙΡΕΙΑ»,
[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:
1. Η εταιρεία [ΕΠΩΝΤΜΙΑ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΗ - ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ], έχει αριθμό
φορολογικού μητρώου [Α.Υ.Μ…………], υπάγεται στη [Δ.Ο.Τ…….] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
[ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ] πρακτικό
του διοικητικού της συμβουλίου [Υ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΙΕΤΕΩ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.]
2. Η εταιρεία [ΕΠΩΝΤΜΙΑ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΗ - ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ], έχει αριθμό
φορολογικού μητρώου [Α.Υ.Μ. ……….], υπάγεται στη [Δ.Ο.Τ. …….] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
[ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ] πρακτικό
του διοικητικού της συμβουλίου [Υ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΙΕΤΕΩ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] ή εκπροσωπείται (η Ένωση
Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ], δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΑΞΗ]
υμβολαιογραφικού
εγγράφου
σύστασης
Ένωσης
του
υμβολαιογράφου
[ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΥΟΤ] και η οποία (η Ένωση Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής
«ΕΣΑΙΡΕΙΑ,», συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1ο:
Αντικεήμενο της σύμβασης – Σεχνικάς προδιαγραφάς.
Ύστερα από την αρ.
……………. ΕΞ ……../..-..-20.. διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
για την υλοποίηση του έργου ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΤΟ & ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ και την αρ.
……………. ΕΞ ……../..-..-20..
απόφαση
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, το «ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» αναθέτει στην
«ΕΣΑΙΡΕΙΑ» την εκτέλεση του έργου , ως εξής : . . . . . . . . ……………………………..
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
υμπληρώνονται κατά περίπτωση οι τεχνικές προδιαγραφές . . . . . . . . .. . .. . . .
…………………………………………
Άρθρο 2ο:
Αμοιβέ για την άργου.
Σο συνολικό ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ΤΜΒΑΗ ανέρχεται σε
Ευρώ ……………… και λεπτά ……………….. €, πλέον ΥΠΑ 24% Ευρώ ……………….. και λεπτά ……………
€, ήτοι συνολικά Ευρώ ……………… και λεπτά ……….. €.
Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ, αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΤΜΒΑΗ θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές,
νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. το τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΦΟΤ για την εκτέλεση του έργου, χωρίς
καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ.
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο
όνομα του δικαιούχου, σε τραπεζικό λογαριασμό του, με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Τπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
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διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του
Τπ. Οικονομικών του αντίστοιχου οικ. έτους.
Επί της υμβατικής Σιμής του Έργου, επιβάλλεται κράτηση, που ανέρχεται σε 0,06216 % υπέρ
Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ η οποία βαρύνει τον ανάδοχο. ε περίπτωση που κατά το χρόνο πληρωμής έχουν
ενεργοποιηθεί νέες κρατήσεις του Ν. 4412/2016 θα γίνεται η σχετική παρακράτηση.
ημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του
Ν. 4172/2013 (ΥΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Ο φόρος
εισοδήματος είναι 8% για υπηρεσίες.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι κρατήσεις οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις και ο παραπάνω φόρος
εισοδήματος.
Πέραν της υμβατικής Σιμής του έργου ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση κατά του Τπουργείου για
δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορμής αυτού.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της ύμβασης θεωρώντας τη υμβατική Σιμή επαρκή, νόμιμη και
εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της ύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει
πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. τη υμβατική Σιμή περιλαμβάνονται όλες οι
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση του Τπουργείου.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι κρατήσεις οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις και ο παραπάνω φόρος
εισοδήματος.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της ύμβασης θεωρώντας τη υμβατική Σιμή επαρκή, νόμιμη και
εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της ύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει
πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. τη υμβατική Σιμή περιλαμβάνονται όλες οι
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση του Τπουργείου.
Η αμοιβή θα καταβληθεί στην ΕΣΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση και την
ΠΡΟΥΟΡΑ της ΕΣΑΙΡΕΙΑ,
Η πληρωμή της αξίας θα γίνει σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου [Ή
ΣΟΤ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΝΩΗ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ], με την απαραίτητη
προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το
χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
Τπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Πέραν του ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΣΙΜΗΜΑΣΟ η ΕΣΑΙΡΕΙΑ, δεν έχει καμία απαίτηση κατά του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ για
δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΤ ή εξ αφορμής αυτού.

Άρθρο 3ο:
Ειδικοή όροι.
υμπληρώνονται κατά περίπτωση
Άρθρο 4ο:
Φρόνος υλοποήησης
Η «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» θα ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου μετά την υπογραφή της σύμβασης:
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι ………………………………….
Οι υπηρεσίες συντήρησης θα αρχίσουν από την υπογραφή της σύμβασης.
ε περίπτωση μεταστέγασης των Τπηρεσιών από το συγκεκριμένα κτίριο σε άλλο , η σύμβαση θα λυθεί
αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αξίωσης αποζημίωσης , εκτός και αν ο αναθέτων θελήσει τη διατήρηση τη
σύμβασης στο νέο κτίριο με ή χωρίς τροποποίηση των όρων αυτής.
ΑΡΘΡΟ 5ο
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Εγγύηση – Ποινικάς ρέτρες - Κυρώσεις.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής η «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε την ύπ‟ αριθμόν
………………………………………..
εγγύηση
της
……………………..
τράπεζας
ποσού
……………………………………………. που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του
έργου, χωρίς Υ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στην «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» μετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της ύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του Έργου του τελευταίου μήνα των παρεχομένων υπηρεσιών, ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. ε περίπτωση παράτασης του χρόνου
ολοκλήρωσης του έργου, η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της ύμβασης παρατείνεται για ανάλογο
χρονικό διάστημα.
ε περίπτωση που η «ΕΣΑΙΡΕΙΑ» δεν εφαρμόσει τους όρους της παρούσας σύμβασης, της αρ. …………….
ΕΞ …/..-..-20.. διακήρυξης και της αρ. ……………. ΕΞ …/..-..-20.. απόφασης κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών και η
εγγύηση ή μέρος αυτής θα καταπέσει υπέρ του Δημοσίου.
ε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος
χαρτοσήμου και στην αναλογούσα επ‟ αυτού νόμιμη εισφορά υπέρ ΟΓΑ, όπως και σε κάθε άλλη τυχόν
νόμιμη επιβάρυνση.
τις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου, καθώς και οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις.
Η επιτροπή παραλαβής σε κάθε κτίριο θα συντάσσει κάθε μήνα πρωτόκολλο παραλαβής , το οποίο θα
παραδίδει στην αρμόδια για την πληρωμή Τπηρεσία . την περίπτωση που θα διαπιστώσει πλημμελή
καθαριότητα του κτιρίου θα εισηγείται την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
ε περίπτωση που ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της εργολαβικής εργασίας δεν συμμορφωθεί ακριβώς με
τα οριζόμενα από τη σύμβαση ή εάν απορριφθεί οριστικά από την εκτελεσθείσα εργασία, εφαρμόζονται σε
όλες τις περιπτώσεις οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.
ε περίπτωση που ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της εργολαβικής εργασίας δεν συμμορφωθεί ακριβώς με
τα οριζόμενα από τη σύμβαση ή εάν απορριφθεί οριστικά από την εκτελεσθείσα εργασία, εφαρμόζονται σε
όλες τις περιπτώσεις οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.
Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή που επέδειξε κάθε ένας των συμβαλλομένων στην επιβολή της
τήρησης όρου της σύμβασης από τον άλλο συμβαλλόμενο δεν αποτελεί, ούτε θεωρείται ότι αποτελεί
παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμα του ενδιαφερομένου
Άρθρο 6ο:
πουδαιότητα των όρων
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως
μπορεί να γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων σε περίπτωση αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Πτώχευση
Αν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να
αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του, το
Τπουργείο δύναται:
(α) να τερματίσει τη σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον
εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης ή
(β) να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα εκτέλεσης
της σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης μέχρι του
ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.
ε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του κηρυχθεί σε
κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι δυνατόν, εκτός από τον
τερματισμό της ΤΜΒΑΗ, να συνεχισθεί η εκτέλεση του ΕΡΓΟΤ από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην
Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν το ΕΡΓΟ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, είτε μόνοι τους,
είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους
υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία εντός ευλόγου χρόνου και εγκριθεί από το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις
Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη ΤΜΒΑΗ ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Καταγγελία ύμβασης
Η καταγγελία της ΤΜΒΑΗ είναι δυνατόν να γίνει:
(α) και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή,
(β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ, και για λόγους δημοσίου συμφέροντος,
οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση,με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα
αποτελέσματα άρχονται μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της και εφόσον στο
μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι
διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Εκτέλεση της ύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί μετά το πέρας της αποπληρωμής του ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΣΙΜΗΜΑΣΟ
και θα έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα
έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η ΤΜΒΑΗ διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ και του ΑΝΑΔΟΦΟΤ, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη
ΤΜΒΑΗ, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό.
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας ΤΜΒΑΗ, το κείμενο της οποίας κατισχύει
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών,
ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α.

η παρούσα ΤΜΒΑΗ

β.

η [ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣ. ΑΠΟΥΑΗ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού

γ.

η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ] ΠΡΟΥΟΡΑ του ΑΝΑΔΌΦΟΤ

δ.

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

ΑΡΘΡΟ 12ο : Γλώσσα της ύμβασης
Η ΤΜΒΑΗ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα.
ε περίπτωση που ζητηθεί από την ΕΣΑΙΡΕΙΑ, η σύνταξη της ΤΜΒΑΗ και σε άλλη γλώσσα, ο
ΑΝΑΔΟΦΟ αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου.
Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και
κατισχύει σε κάθε περίπτωση.
Η παρούσα ΤΜΒΑΗ διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε
τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα τρία (3) κατατέθηκαν στο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ και ένα
έλαβε ο ΑΝΑΔΟΦΟ.
ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ ΕΤΡΨΠΑΩΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΥΟ ΤΜΒΑΕΨΝ (ΕΕΕ)
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