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το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία» (Α’ 36).
το Ν.4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) –
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις.»
το Ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
Το Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134).
το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
το Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική
απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
όπως ισχύει.
το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
(Α΄ 94).
το N.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».
την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές».
το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23.7.2013) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.
το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων.
το Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους –Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων», (Α΄119).
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το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄121).
το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», (Α΄123).
Το Π.Δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’85).
το Π.Δ. 3/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και
Μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).
το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64).
το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (Α’ 145).
το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία» (Α΄ 34).
την υπ’ αριθμ. Υ6/2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υπουργό Επικρατείας» (Β΄2902).
την υπ’ αριθμ. 300 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας,
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 592/ΥΟΔΔ/21-8-2019).
την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1662 (ΦΕΚ Β΄ 4595/13-12-2019) Απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των
Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στην ανωτέρω Γενική Γραμματεία (Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων)»..
την με αρ. πρωτ. 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β/1781/23.5.2017) απόφαση «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
την με αριθμ. 56902/19.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) Απόφαση «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
την υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, 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)», (Β΄ 969).
το με αριθμ. πρωτ. 10836 ΕΞ/4-5-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006662242) πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής
Υποστήριξης & Υποστήριξης Χρηστών / Τμήμα Β’ – Λειτουργικής Μέριμνας &
Διαχείρισης Υλικών και της Δ/νσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών –
Κυβερνητικού Νέφους / Τμήμα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών Λειτουργικών
Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας
και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές
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(Disaster Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)».
το υπ’ αριθμ. 26363 ΕΞ 2020/23-9-2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Υπηρεσιακής
Γραμματέως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
την με αριθμ. πρωτ. 2/37506/ΔΠΓΚ/5-10-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΖΑΗ-64Η, ΑΔΑΜ:
20REQ007487975) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών
2021-2024 στον Ειδικό Φορέα 1053-202-0000000 στον ΑΛΕ 2420989001 ποσού
513.360,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1017 ΕΞ 2021 14/01/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008282370 και ΑΔΑ:
Ψ0Ε446ΜΤΛΠ-ΟΚΖ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 80.600,00€ για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
του Ειδικού Φορέα 1053/202/0000000 και ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές
υπηρεσίες», του οικονομικού έτους 2021, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας και έλαβε α/α 6976.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8583 ΕΞ 2021 23/03/2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με την οποία ματαιώθηκε ο
διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με αριθμό Διακήρυξης 67 ΕΞ 2021 0401-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC007985574) για την Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και
Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές
(Disaster Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), για τον λόγο ότι η προσφορά του μοναδικού
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω υπέρβασης
του προϋπολογισμού της σύμβασης για τις ζητούμενες υπηρεσίες, όπως αυτός
τεκμηριώθηκε στα έγγραφα του διαγωνισμού.
τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόμοι, ΠΔ, ΥΑ) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την επαναπροκήρυξη διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και
Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster
Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)», όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων:
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CPV: 72900000-9 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με εφεδρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και υπηρεσίες μετατροπής καταλόγων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ο προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (249.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24% (59.760,00€), συνολικά
τριακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (308.760,00€).
Επιπλέον, υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (165.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (39.600,00€), συνολικά διακόσιες τέσσερις
χιλιάδες εξακόσια ευρώ (204.600,00€).
Συνεπώς, ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό
των τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (414.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24%
(99.360,00€), συνολικά πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ
(513.360,00€).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης
δίνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων ειδών και υπηρεσιών και όχι για
μέρος αυτών.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
(α/α 108194)

01/04/2021
Ημέρα: Πέμπτη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16/04/2021

22/04/2021

Ημέρα: Παρασκευή

Ημέρα: Πέμπτη

και ώρα 17:00 μ.μ.

Και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
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Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα κάτωθι Κεφάλαια και
Παραρτήματα του παρόντος τεύχους της Διακήρυξης, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο
μέρος της:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πίνακες Συμμόρφωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI : Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Σχέδιο Σύμβασης
ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνοπτικά στοιχεία της Σύμβασης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Διοίκησης
Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών
Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
Σύμβαση Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV:
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
CPV: 72900000-9 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με εφεδρικούς
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπηρεσίες μετατροπής
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

καταλόγων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Διεθνής, Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο
ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ
(249.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24% (59.760,00€), συνολικά
τριακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (308.760,00€).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα
πέντε χιλιάδων ευρώ (165.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%
(39.600,00€), συνολικά διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια
ευρώ (204.600,00€).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ποσά χωρίς ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ –
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες
ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (414.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24% (99.360,00€), συνολικά
πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ
(513.360,00€).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Τακτικό
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(Ειδικός Φορέας 1053/202/0000000 και ΑΛΕ 2420989001
Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε τριάντα
επτά (37) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,
ήτοι ένας (1) μήνας προετοιμασία εγκατάστασης- αν απαιτηθεί- και
τρία (3) έτη φιλοξενία.
29/03/2021
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Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας
Διακήρυξης μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της καταληκτικής
προθεσμίας υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι και τις 8/4/2021.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή
διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ
δεν εξετάζονται. Η Δ/νση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
και σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο Σύστημα και
ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό τουλάχιστον
τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται,
αποκλειστικά μέσω του Συστήματος, στη Δ/νση Προμηθειών και
Διοικητικής Μέριμνας. Κανένας Οικονομικός φορέας δεν μπορεί
σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

01/04/2021, Ημέρα: Πέμπτη
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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β)
όταν τα έγγραφα για την κατάρτιση 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 σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών,
δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
16/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.
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ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(α/α ΕΣΗΔΗΣ 108194)
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά,
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό
φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, όπως έχει
τροποποιηθεί
με
τον
Ν.4412/2016
και
στην
56902/215/019.05.2017 (ΦΕΚ 1924 Β 02.06.2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
της προσφοράς προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού και με την
ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ», τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν
σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Ενδεικτικά
προσκομίζεται η εγγυητική επιστολή, τα πρωτότυπα έγγραφα, τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο καθώς και έγγραφα που φέρουν την
σφραγίδα της Χάγης (Apostile). Δεν προσκομίζονται στοιχεία και
δικαιολογητικά που φέρουν εγκεκριμένη ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία
και δικαιολογητικά μπορούν βάσει του ν. 4250/2014 να γίνουν
αποδεκτά ως αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα περιέχεται στον
σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών.
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Αν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την προβλεπόμενη από τη
διακήρυξη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για λόγους
ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κ.λπ.) αυτή θα
αναβληθεί για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και αν αυτή είναι αργία
την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή
ενημερώνει μέσω ΕΣΗΔΗΣ όλους τους οικονομικούς φορείς που έχουν υποβάλει
προσφορά για την αναβολή και την ημέρα και την ώρα της νέας ημερομηνίας
αποσφράγισης. Σε περίπτωση που υφίσταται κώλυμα και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η
ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης
προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας
κατάθεσης προσφορών. (άρθρο 16 της αριθμ.56902/215/2.6.2017 απόφασης).

Σελίδα 10 από 117

21PROC008376906 2021-04-01
Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας
και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»

Περιεχόμενα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ..............................................................................................................................6
ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς........................................................................................................................6
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..........................................................................13
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑς ΑΡΧΉς ...............................................................................................................13
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑς - ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ................................................................................................14
ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς ..........................................14
ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ................................................................................................................................15
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ..............................................................15
ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ.....................................................................................................................................16
ΑΡΧΈς ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕς ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗς ....................................................................................16

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .........................................................................................18
2.1
ΓΕΝΙΚΈς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ..........................................................................................................................18
2.1.1 ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς ........................................................................................................................18
2.1.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ - ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς ...............................................................................18
2.1.3 ΠΑΡΟΧΉ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΩΝ ........................................................................................................................18
2.1.4 ΓΛΏΣΣΑ...............................................................................................................................................19
2.1.5 ΕΓΓΥΉΣΕΙς ................................................................................................................................................20
2.2
ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉς ΕΠΙΛΟΓΉς ...........................................................................21
2.2.1 ΔΙΚΑΙΟΎΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς .................................................................................................................21
2.2.2 ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς ..........................................................................................................................22
2.2.3 ΛΌΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ............................................................................................................................23
2.2.4 ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ ΆΣΚΗΣΗς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉς ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑς ....................................................................27
2.2.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΆΡΚΕΙΑ .......................................................................................28
2.2.6. ΤΕΧΝΙΚΉ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ .....................................................................................................29
2.2.7 ΠΡΌΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗς ΠΟΙΌΤΗΤΑς ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉς ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗς ..................................................29
2.2.8 ΣΤΉΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΤΡΊΤΩΝ ...........................................................................................................30
2.2.9 ΚΑΝΌΝΕς ΑΠΌΔΕΙΞΗς ΠΟΙΟΤΙΚΉς ΕΠΙΛΟΓΉς ................................................................................................30
2.2.9.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΉ ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ .........................................................................30
2.2.9.2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΜΈΣΑ – ΥΠΟΒΟΛΉ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗς (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ)..............................31
2.3
ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗς .............................................................................................................................39
2.3.1 ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΝΆΘΕΣΗς .............................................................................................................................39
2.3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌς ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΎ ΚΌΣΤΟΥς ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ .........................................................39
2.4
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ .................................................................................................40
2.4.1 ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΉς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ .....................................................................................................40
2.4.2 ΧΡΌΝΟς ΚΑΙ ΤΡΌΠΟς ΥΠΟΒΟΛΉς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ...........................................................................................41
2.4.3 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΦΑΚΈΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς- ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» ..............................................44
2.4.3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς ................................................................................................................44
2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ..............................................................................................................................45
2.4.4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΦΑΚΈΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ» / ΤΡΌΠΟς ΣΎΝΤΑΞΗς ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΉς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
......................................................................................................................................................................47
2.4.5 ΧΡΌΝΟς ΙΣΧΎΟς ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ...........................................................................................................49
2.4.6 ΛΌΓΟΙ ΑΠΌΡΡΙΨΗς ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ..............................................................................................................50

Σελίδα 11 από 117

21PROC008376906 2021-04-01
Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας
και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .........................................................................52
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2

ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ .............................................................................................52
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ................................................................................................52
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ .....................................................................................................................52
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ..............................................................................................................................54
3.3
ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ - ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗς ...............................................................................................56
3.4
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΈς ΠΡΟΣΦΥΓΈς – ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ .............................................57
3.5
ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑς ...................................................................................................................60
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................61
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.

ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΉς ΕΚΤΈΛΕΣΗς ..........................................................................................................61
ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ .......................................................................62
ΌΡΟΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗς ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς ....................................................................................................62
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ ..................................................................................................................................62
ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΗς ...................................................................64
ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎς ΛΎΣΗς ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς ............................................................................64

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................66
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

ΤΡΌΠΟς ΠΛΗΡΩΜΉς .........................................................................................................................66
ΚΉΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΦΟΡΈΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙς ..................................................................................67
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈς ΠΡΟΣΦΥΓΈς ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗς ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ .......................................................69
ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ .......................................................................................................69
ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς ..................................................................................................70
ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗς ........................................................................................................................70
ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς .............................................................................70
ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΈΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ..................................................................................72
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΙΜΉς .................................................................................................................72
ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς –ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ............................................................72
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙς ΑΝΑΔΌΧΟΥ ...............................................................................................................73
ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙς ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑς ΑΡΧΉς .............................................................................................74
ΚΟΙΝΈς ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙς .....................................................................................................................74
ΕΝΏΣΕΙς ...........................................................................................................................................75
ΕΥΘΎΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ...................................................................................................................75
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ (ΆΡΘΡΟ 21 Ν.4412/16) ..................................75
ΕΚΧΩΡΉΣΕΙς – ΜΕΤΑΒΙΒΆΣΕΙς .........................................................................................................77
ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ .................................................................................................78
ΑΝΩΤΈΡΑ ΒΊΑ ..................................................................................................................................78

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ........................................................................................................................................80
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ..........................................................................................................................................81
ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς............................81
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ................................................................................................81
Α.1

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς......................................................................................................81

Α.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ .........................................................................................................................................81

Σελίδα 12 από 117

21PROC008376906 2021-04-01
Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας
και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»

Α.1=.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ...........................................................................................81
Α.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΠΛΆΝΟ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗς ΈΡΓΟΥ ...............................................................................82
Α.2.1 ΦΆΣΕΙς ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗς ΈΡΓΟΥ......................................................................82
Α.2.2 ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗς ΈΡΓΟΥ ........................................................................................82
Α.2.2.1. ΦΆΣΗ Α: ΜΕΛΈΤΕς ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌς ΈΡΓΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΧΏΡΟΥ
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗς..........................................................................................................................................83
Α.2.2.2 ΦΆΣΗ Β: ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ..............................................................................................85
B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ......................................................................................85
B. 1 ΟΜΆΔΑ ΈΡΓΟΥ / ΣΧΉΜΑ ΔΙΟΊΚΗΣΗς ΈΡΓΟΥ........................................................................................85
Β.2 ΡΉΤΡΕς (SLA).......................................................................................................................................86
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................86
Γ.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗς ΣΎΜΒΑΣΗς......................................................................................................86
Γ.2 ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ .................................................................................87
Γ.3 ΤΡΌΠΟς ΠΛΗΡΩΜΉς ΑΝΑΔΌΧΟΥ ........................................................................................................88
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ .........................................................................................................................................89
ΠΊΝΑΚΕς ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗς.........................................................................................................................89
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΊΝΑΚΕς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉς ΠΡΟΣΦΟΡΆς ..........................................................................98
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΝΙΑΊΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΎΜΒΑΣΗς (Ε.Ε.Ε.Σ.) ....................................................101
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ .....................................................................103
Α.
Β.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉς ...........................................................................................................103
ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΉς ΕΚΤΈΛΕΣΗς ΣΎΜΒΑΣΗς .......................................................................................................105

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΟς ................................................................107
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII .....................................................................................................................................108
ΣΧΈΔΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗς..................................................................................................................................108

Σελίδα 13 από 117

21PROC008376906 2021-04-01
Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας
και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία και Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)
Ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα :
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων
Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
Καλλιθέα Αττικής
101 63
ΕΛΛΑΔΑ
EL304
210 90 98 458
m.bourdanioti@mindigital.gr
Μαρία Μπουρδανιώτη
www.mindigital.gr και www.gsis.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι φορέας του Ελληνικού Δημοσίου και
εντάσσεται στους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως αυτή οργανώθηκε με τα άρθρα
19 έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) και μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η παροχή γενικών
δημοσίων υπηρεσιών και ειδικότερα ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία
και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημόσιας
Διοίκησης.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
δ) Πληροφορίες επί του αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού και των τεχνικών
προδιαγραφών είναι διαθέσιμες στα τηλέφωνα 210 480 3271, 210 480 2390 & 210 480
2545.
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του
άρθρου 27 του ν. 4412/2016, ήτοι με σύντμηση των γενικών προθεσμιών. Η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών δεν είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω επείγουσας κατάστασης δεόντως τεκμηριωμένη και
συγκεκριμένα:
Με δεδομένο ότι σκοπός, μεταξύ άλλων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων είναι η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία του συνόλου των υπολογιστικών
υποδομών της, μέσω των οποία παρέχονται πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση. Η μίσθωση χώρου φιλοξενίας,
που θα στεγάσει τις υπολογιστικές υποδομές του δευτερεύοντος κεντρικού κόμβου
(Disaster Recovery Site) των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστεί να παρέχεται αδιαλείπτως, χωρίς να μεσολαβήσει
κενό χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της ήδη υπάρχουσας, εν ισχύ σύμβασης για την εν
λόγω υπηρεσία. Ενδεχόμενη διακοπή της παροχής των ως άνω υπηρεσιών ενέχει
σοβαρότατο κίνδυνο αδυναμίας άμεσης και ορθής ανάκαμψης των κεντρικών,
περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών της ΓΓΠΣΔΔ, σε
περίπτωση είτε κακόβουλων ενεργειών, είτε ακόμα και φυσικών καταστροφών. Τα ως
άνω αναφερόμενα καθιστούν αδύνατο εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής την τήρηση
των γενικών προθεσμιών που προβλέπεται στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του
ν. 4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός εξόδων του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον ειδικό φορέα 1053-202-0000000. Η δαπάνη
για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδου (ΑΛΕ)
2420989001: Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες για ποσό 414.000,00 € πλέον ΦΠΑ 99.360,00€,
συνολικά 513.360,00€ συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης για τα έτη
2022-2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/37506/ΔΠΓΚ/5-10-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΖΑΗ-64Η,
ΑΔΑΜ: 20REQ007487975) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, καθώς και την υπ’
αριθμ. πρωτ. 1017 ΕΞ 2021 14-01-21 (ΑΔΑΜ: 21REQ008282370 και ΑΔΑ: Ψ0Ε446ΜΤΛΠ-
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ΟΚΖ) έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021, η οποία καταχωρήθηκε
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας και έλαβε α/α 6976.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η μίσθωση χώρου φιλοξενίας, που θα
στεγάσει τις υπολογιστικές υποδομές του δευτερεύοντος κεντρικού κόμβου (Disaster
Recovery Site) των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Η σύμβαση θα συμβάλει στην ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μέσω
της αυξημένης διαθεσιμότητας των κρίσιμων υπολογιστικών συστημάτων της.
Δικαίωμα προαίρεσης: Σε περίπτωση που η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. κρίνει απαραίτητη τη μίσθωση
επιπλέον χώρου πέραν των δέκα (10) Racks θα προβεί απολογιστικά σε χρήση του
δικαιώματος προαίρεσης, για επιπλέον έξι (6) Racks. Αποτελεί μονομερές δικαίωμα της
Αναθέτουσας Αρχής να θέσει σε ενέργεια το δικαίωμα προαίρεσης, και μόνο με σχετική
δήλωσή της προς τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, ο οποίος θα υποχρεούται να
υλοποιήσει το αντικείμενο της προαίρεσης με τις τιμές μονάδας της οικονομικής του
προσφοράς. Η χρήση του δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την
Αναθέτουσα Αρχή και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω
δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του
δικαιώματος προαίρεσης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με
βάση την οικονομική του προσφορά.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων ειδών και υπηρεσιών και όχι για
μέρος αυτών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα
χιλιάδων ευρώ (249.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24% (59.760,00€), συνολικά τριακόσιες οκτώ
χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (308.760,00€).
Επιπλέον, υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (165.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (39.600,00€), συνολικά διακόσιες
τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (204.600,00€).
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των
τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (414.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24%
(99.360,00€), συνολικά πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ
(513.360,00€).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει Τιμής.
Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες, από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι ένας (1) μήνας προετοιμασία
εγκατάστασης- αν απαιτηθεί- και τρία (3) έτη φιλοξενία.
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης και των απαιτήσεων της σύμβασης δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας
διακήρυξης.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Αναφέρεται στο προοίμιο της απόφασης
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ 108194).
H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η Παρασκευή, 16
Απριλίου 2021 και ώρα 17.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και την με αριθμ.
56902/19.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 22
Απριλίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι της Επιτροπής Αξιολόγησης του συγκεκριμένου
διαγωνισμού (εφεξής «Επιτροπή Διαγωνισμού») εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
29 Μαρτίου 2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 01/04/2021.
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr , όπου έλαβε μοναδικό συστημικό
αριθμό: 108194.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις
01/04/2021 και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως
προβλέπεται στο άρθρο 75 του Ν. 4727/2020, στις 01/04/2021.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, στον ιστότοπο: http://www.gsis.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
http://www.mindigital.gr.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1)
η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9171 ΕΞ 2021 29/03/2021 προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2)
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής
3)

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

4)
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5)

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
οχτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως τις
08/04/2021, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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 είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
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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 τέσσερις (4) 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 σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της παραγράφου 2.2.2 να συνταχθεί σύμφωνα με το
Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος V, ενώ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της παραγράφου 4.1
να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β του Παραρτήματος V, αντίστοιχα.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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Όσον αφορά ειδικά στα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
(εγγυοδοτική παρακαταθήκη), αυτά συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που
διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3
Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων
παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”). Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992
του ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί ο όρος “η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης
διζήσεως”. Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών
παρακαταθηκών υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί
η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
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πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Τυχόν 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 της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος
απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
μελών για την ολοκλήρωση της Σύμβασης.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε
περισσότερες από μία προσφορές.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ποσού 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και
δικαιώματος προαίρεσης, δηλαδή τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ
(4.980,00€), σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος V.
Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην Ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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2.2.3 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:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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) απάτη, 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) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου 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) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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
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2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις 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.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή 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 ή/και
β) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας 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.
Οι υποχρεώσεις των περ. (α) και (β) δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του
άρθρου 79 του ν. 4412/16, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται
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αν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, αν έχει αθετήσει τις
παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. (α) και (β) παύουν να εφαρμόζονται όταν ο
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού
διακανονισμού.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, για τις
περιπτώσεις α) και β) της παρούσας παραγράφου 2.2.3.2, 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.
2.2.3.3. Το άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα Διακήρυξη. Παραμένει για λόγους
αρίθμησης.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 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
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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 ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
2.2.9.2 της παρούσας,
(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 η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας
παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.
2.2.3.5. Το άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα Διακήρυξη. Παραμένει για λόγους
αρίθμησης.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας 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.
2.2.3.7. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. περ. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση,
σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. 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.

Κριτήρια Επιλογής

Σελίδα 28 από 117

21PROC008376906 2021-04-01
Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας
και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής
τους, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση
αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη
δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η
εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση πρέπει να καλύπτεται
από κάθε μέλος της ένωσης.
Για την προκαταρτική απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο ΕΕΕΣ
(Μέρος IV κεφ. Α: Καταλληλότητα).
2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το αρθ. 75 παρ. 3 του Ν.4412/16, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
1.

Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις,
δηλαδή για τα έτη 2019, 2018 και 2017, ίσο ή μεγαλύτερο του 200% του
εκτιμώμενου προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης, πλέον του δικαιώματος
προαίρεσης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , ήτοι ίσο ή μεγαλύτερο των
828.000,00.
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Συμπληρώνεται το ετήσιο συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών (σε ΕΥΡΩ) στο αντίστοιχο
πεδίο στο ΕΕΕΣ (Μέρος IV κεφ. Β: Οικονομική και Χρηματοοικονομικής Επάρκεια).
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας, δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών αναφερόμενων ανωτέρω οικονομικών ετών, τότε ο μέσος ετήσιος
γενικός κύκλος εργασιών αναφέρεται για όσα οικονομικά έτη δραστηριοποιείται.
Συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στο ΕΕΕΣ (Μέρος IV κεφ. Β: Οικονομική και
Χρηματοοικονομικής Επάρκεια).

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, ο οικονομικός φορέας απαιτείται:
1) Κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ως ανωτέρω, ο οικονομικός φορέας να έχει υλοποιήσει ή
να λειτουργεί σύστημα ή να έχει συμμετάσχει, ως μέλος ένωσης, στην υλοποίηση ή
λειτουργία τριών (3) αντίστοιχων με την προκηρυσσόμενη σύμβαση στην Ελλάδα ή σε
άλλη χώρα της Ε.Ε. (Μέρος IV κεφ. Γ: Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα).
Αντίστοιχη Σύμβαση: σύμβαση αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με την υπό
ανάθεση σύμβαση και πιο συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών στέγασης και
λειτουργίας χώρων υποδομών Κέντρων Δεδομένων προς τρίτους (μοντέλο data center colocation).
Υλοποίηση μιας σύμβασης με επιτυχία νοείται ως, η εντός των προδιαγραφών ποιότητας,
παράδοση ή / και λειτουργία μιας αντίστοιχης σύμβασης.
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Το τμήμα συνολικά που ανατίθεται, μπορεί να καλύπτει
ποσοστό μέχρι 30% του αντικειμένου της σύμβασης.
(Μέρος IV κεφ. Γ: Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα).

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
διαθέτουν:
1) Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της
ποιότητας και συγκεκριμένα να διαθέτουν σε ισχύ κατά το χρόνο διενέργειας του
Διαγωνισμού:
Πρότυπο πιστοποίησης ποιότητας παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας υπολογιστικών
συστημάτων, κατά ISO 9001:2015 και κατά ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο.
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(Μέρος IV κεφ. Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης)
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις των ανωτέρω παραγράφων
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Για την προκαταρκτική απόδειξη των ελαχίστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής οι
οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΕΕΕΣ, , ενώ για την απόδειξη
των ανωτέρω ελαχίστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος θα
κληθεί να υποβάλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5), και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής της παραγράφου 2.2.4,2.2.5,2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από
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το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
από τις Αναθέτουσες Αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος IV.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος
της ένωσης.
Ως προς τη διαδικασία υποβολής του στον παρόντα διαγωνισμό, σημειώνεται ότι οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παραρτήματος IV της παρούσας Διακήρυξης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά Μέσα – Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (προσωρινού
αναδόχου)
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του ν. 4412/2016.
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφος
2.2.5 και έως 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1,2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 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 Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Σχετικά 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. Σημειωτέων 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.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
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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). Σημειώνεται
ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο
6.2.)
3. 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
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ο
προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί εγγράφως να προσκομίσει αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για την παρ. 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 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 παρ. 2.2.3.1.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου σε περίπτωση νομικών προσώπων αφορά: α) στις
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές β) στις Ανώνυμες Εταιρείες
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) στους συνεταιρισμούς, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
β) για την παρ. 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περ. β πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
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του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και επιπλέον
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο Προσωρινός
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας
“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο Τaxisnet.
γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 γ της παρούσας Πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού,
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά
ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. περ. α και β, καθώς και στην περ. β΄
της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
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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 2.2.3.1 και 2.2.3.2.περ. α και β , καθώς και στην περ. β΄
της παραγράφου 2.2.3.4 Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) Για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητα για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν Πιστοποιητικό / βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
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ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευσή τους
είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης για τα τρία τελευταία έτη,
δηλαδή για τα έτη 2019, 2018 και 2017. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία δεν
υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση για τον κύκλο εργασιών.
Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία δεν υποχρεούται σε δημοσίευση
ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών.
Υπεύθυνη δήλωση περί του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και του μέσου
κύκλου εργασιών σε εκτέλεση παρόμοιων με τις υπηρεσίες της παρούσας διακήρυξης, για
τις τρεις (3) ως άνω τελευταίες οικονομικές χρήσεις ή για όσα οικονομικά έτη
δραστηριοποιείται, σε περίπτωση μικρότερου χρονικού διαστήματος.
B.4) Για την απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας της παραγράφου
2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Κατάλογος με τις αντίστοιχες με την προκηρυσσόμενη συμβάσεις στην Ελλάδα ή σε άλλη
χώρα της Ε.Ε., που έχουν υλοποιήσει ή λειτουργεί ή στα οποία συμμετείχε ο προσωρινός
Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη:
Ο Κατάλογος πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Υ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(προϋπολογισμ
ός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ
(τύπος &
ημ/νία)

Όπου:
«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: βεβαίωση Δημόσιας Αρχής ότι η σύμβασης είναι σε εξέλιξη,
πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση Οικονομικού Φορέα.
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Από τις παραπάνω συμβάσεις, θα πρέπει να παρουσιαστούν από τον προσωρινό Ανάδοχο
αναλυτικά αυτές οι οποίες έχουν υλοποιηθεί ή λειτουργούν επιτυχώς και τεκμηριώνουν την
κάλυψη της ως άνω αναφερόμενης ελάχιστης Προϋπόθεσης Συμμετοχής.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Ένωση Εταιρειών, ο ανωτέρω πίνακας πρέπει
να συμπληρωθεί από κάθε μέλος για τις αντίστοιχες εργασίες τις οποίες έχει αναλάβει.
Οι παροχές υπηρεσιών στέγασης και λειτουργίας χώρων υποδομών Κέντρων Δεδομένων προς
τρίτους αποδεικνύονται:
- αν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα Αρχή με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από
την αρμόδια αρχή
- αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, αν τούτο δεν είναι
δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τους
συγκεκριμένους υπεργολάβους.
Υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της
σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, εφόσον
του ανατεθεί η σύμβαση.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 και κατά ISO 27001:2013 ή ισοδύναμα, εν ισχύ, για τη
παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων.
Στην 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 Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από
φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European
Cooperation For Accreditation-E.A.) και της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Επίσης, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να
αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό
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πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
Β.8. 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.
Επιπλέον υποβάλλεται έγγραφο μεταξύ των μελών της Ένωσης με το οποίο α) συστήνεται
η Ένωση β) αναγράφεται να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της σύμβασης και το
ποσοστό (όχι απόλυτη τιμή) του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος
της ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, γ) δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης (leader) δ) και ορίζεται κοινός
εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την
εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής.
2.3.2 Υπολογισμός Συγκριτικού Κόστους των Οικονομικών Προσφορών
Το κόστος αξιολόγησης της προσφοράς υπολογίζεται ως εξής:
ΣΚ = D.1 + D.2 * 36 + D.3 * 3 +D.4 + D.5 * 36
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Όπου:
ΣΚ: Συνολικό κόστος
D.1: Κόστος αρχικής εγκατάστασης (εργασίες και παραδοτέα Φάσης Α)
D.2: Μηνιαίο κόστος στέγασης φύλαξης και υποστήριξης
D.3: Μέγιστο ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης και ψύξης (ΚΗΨ)
Κόστη δικαιώματος προαίρεσης:
D.4: Κόστος αρχικής εγκατάστασης (άπαξ κόστος) για την επέκταση της υποδομής,
προκειμένου να φιλοξενήσει επιπλέον ικριώματα, του δικαιώματος προαίρεσης.
D.5: Μηνιαίο κόστος στέγασης, φύλαξης και υποστήριξης για τα επιπλέον ικριώματα, του
δικαιώματος προαίρεσης (όπως D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 προκύπτουν από τους πίνακες
οικονομικής προσφοράς του Οικονομικού Φορέα).
Το ΚΗΨ περιλαμβάνει όλα τα κόστη κατανάλωσης ρεύματος των φιλοξενούμενων
συστημάτων (IT power) και ψύξης αυτών (Cooling power). Κατά τον υπολογισμό του, ο
Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ως βάση αναφοράς την Μέγιστη
Εγγυημένη Κατανάλωση του προς φιλοξενία εξοπλισμού του Φορέα Λειτουργίας που για
τους σκοπούς της παρούσας θα γίνει η παραδοχή ότι είναι 105kW (βλ. και Πίνακα
συμμόρφωσης απαιτήσεις 1 και 5 στις τεχνικές απαιτήσεις). Τέλος, θα πρέπει να ανάγει
την τιμή του σε ετήσια βάση. Η χρέωση της πραγματικής κατανάλωσης σε ετήσια βάση
δεν δύναται να υπερβαίνει το Μέγιστο Ετήσιο Κόστος Ηλεκτροδότησης και Ψύξης.
Ως εκ τούτου, το μέγιστο ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης και ψύξης ΚΗΨ υπολογίζεται ως
εξής:
ΚΗΨ = 105kW x 24 x 365 x Κόστος Κιλοβατώρας Οικονομικού Φορέα = 919.800 KWh x
Κόστος Κιλοβατώρας Οικονομικού Φορέα όπου το Κόστος Κιλοβατώρας Οικονομικού
Φορέα θα αποτελεί το κόστος κιλοβατώρας βάσει του οποίου θα χρεώνεται ο Φορέας
Λειτουργίας από τον Οικονομικό Φορέα.
Υπογραμμίζεται ότι ο Φορέας Λειτουργίας θα χρεώνεται βάσει της πραγματικής
κατανάλωσης (KWh) που θα κάνει, όπως αυτή θα μετριέται βάσει των οργάνων μέτρησης
που αναφέρονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης επί του Κόστους Κιλοβατώρας
Οικοδομικού Φορέα που θα έχει δηλώσει ο Οικονομικός Φορέας στον Πίνακα Ε.3.
«Μέγιστο Ετήσιο Κόστος Ηλεκτροδότησης και Ψύξης» για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Η χρέωση της πραγματικής κατανάλωσης σε ετήσια βάση δεν δύναται να υπερβαίνει το
Μέγιστο Ετήσιο Κόστος Ηλεκτροδότησης και Ψύξης
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες
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υπηρεσίες. Προσφορά για μέρος της ζητούμενης υπηρεσίας που προκηρύχθηκε θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, 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 Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η
τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου
pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στην περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να
επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της
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παραγράφου 2.4.3.2. στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά».
Αντιστοίχως και στην περίπτωση που δεν έχει αποτυπωθεί το σύνολο της οικονομικής
τους προσφοράς στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, επισυνάπτονται στον
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των
αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για
τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της
Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Στην έντυπη μορφή, στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
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Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Ο αριθμός της Διακήρυξης.
Ο τίτλος της υπό ανάθεση σύμβασης.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι
Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς και θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση
τους τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα (Ελληνικό
Γλωσσάριο Πληροφορικής Ε.Π.Υ.). Αν αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα
αναφέρονται μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την Προσφορά,
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά» και
(β)

ένας (υπο)φάκελος * με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

* (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
1) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, τα άρθρα
2.1.5 και 2.2.2 και το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος V της παρούσας Διακήρυξης. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω
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υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
2) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί, σε
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, στο χώρο του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της Διακήρυξης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος IV της παρούσας.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η
ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στην παρ. 2.4.5 της παρούσας διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των
ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία
της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη
μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά
τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το
ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά, θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της παρούσας
διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
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Η Τεχνική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προσφορές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Σε κάθε περίπτωση τα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να αποτυπωθούν
αναλυτικά και να υποβληθούν μέσω του συστήματος συνημμένα, σε μορφή αρχείου pdf
ψηφιακά υπογεγραμμένα.
Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο οικονομικός φορέας πρέπει να περιέχει τα
παρακάτω:
Α/Α
ΘΕΜΑ
1

2

Οργάνωση, Δομή και Μέσα του Οικονομικού Φορέα.
Ο Οικονομικός Φορέας πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη
οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς
στις απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών.
Ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να καταθέσει αναλυτική
παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών:
 επιχειρηματική δομή
 τομείς δραστηριότητας
 προϊόντα και υπηρεσίες
με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες,
Υπηρεσίες).
Αντικείμενο της σύμβασης

3.

Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις της σύμβασης

4.

Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου

5.

Ρήτρες (SLA)

6.

Πίνακες Συμμόρφωσης

7.

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές
Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο

Σύμφωνα με
παραγράφους της
παρούσας:

Παράρτημα Ι
Α.1
Παράρτημα Ι
Α.2
Παράρτημα Ι
Β.1
Παράρτημα Ι
Β.2
Σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Σύμφωνα με το
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απόρριψης της Προσφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Επίσης η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο
τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του οικονομικού φορέα και απαντά στις
επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων της παρούσας
διακήρυξης.
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία
κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των τεχνικών απαιτήσεων, τότε
η απάντηση θεωρείται αρνητική.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να
αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου της σύμβασης που
θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα
αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος
συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν
(άρθρο 58 Ν. 4412).
Η τεχνική προσφορά με ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικά
στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της οικονομικής προσφοράς.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α188). (άρθρο 80 παρ. 10).
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον οποίο θα υποβάλει ο οικονομικός
φορέας πρέπει να περιέχει όλα τα σχετικά στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του
οικονομικού φορέα και συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, οι οποίοι
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III - Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας. Η
Οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικώς επί ποινή απορρίψεως στον
(υπο)φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος (αρχικής
εγκατάστασης, στέγασης, φύλαξης και υποστήριξης, ηλεκτροδότησης και ψύξης) θα
εκφράζονται σε Ευρώ με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,
σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (Βλέπε Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα III της παρούσας).
Υποβολή της οικονομικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την
απόρριψή της.
Για κάθε κατηγορία του Έργου θα αναφέρεται η τιμή μονάδας, η συνολική τιμή καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για τη συμπλήρωση των πινάκων που αναφέρονται
παραπάνω.
Εφαρμογές/Υπηρεσίες κ.λπ. που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Σε κάθε
περίπτωση όμως που έχει παραληφθεί η αναγραφή τιμής ενώ αναφέρονται οι
εφαρμογές/υπηρεσίες κ.λπ., ακόμα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ»
θεωρείται ότι οι εφαρμογές/υπηρεσίες κ.λπ. έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να
αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου της σύμβασης που
θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, 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 της σύμβασης
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής,
υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η οικονομική προσφορά θα είναι αναλυτική και ανά κατηγορία σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙΙ – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, για να μπορεί να προσδιορίζεται το
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ακριβές κόστος, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να κατακυρώσει
μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό της αντίστοιχης κατηγορίας.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές
τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές
εκπτώσεις σε επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή
των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
ήτοι:
 για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,07%), υπολογίζεται επί της συνολικής
συμβατικής καθαρής αξίας (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019) και η οποία υπόκειται σε
τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.
 για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%), υπολογίζεται επί της
συνολικής συμβατικής καθαρής αξίας (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019) και η οποία
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. (άρθρο 350
παρ.3), (απόφαση 1191 –ΦΕΚ 969/Β/2017)
 υπέρ Δημοσίου (0,02%), χαρτόσημο υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής
καθαρής αξίας (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019) και η οποία υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. (θα ισχύσει όταν εκδοθεί η σχετική
κ.υ.α.)
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016
και το άρθρο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στα άρθρα 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά), 2.4.4. (Περιεχόμενα φακέλου
«Οικονομική προσφορά» / τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών),
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας.
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το
άρθρο 3.1.1 της παρούσης διακήρυξης.
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή
σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά και δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που
ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ
της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση.
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη διακήρυξη
προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους οποίους μία Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου - Απορρίπτονται Προσφορές επιχειρήσεων που κατά
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των δέκα πέντε (15) ετών.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας /αξιολόγησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα συγκροτηθεί για το συγκεκριμένο
διαγωνισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο εξής «Επιτροπή διενέργειας
/αξιολόγησης».
Τα πιστοποιημένα στο ΕΣΗΔΗΣ μέλη της Επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης, προβαίνουν
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών,
κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του
ν. 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 42 του ν. 4782/2021
(Α’ 36).
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Η αρμόδια Επιτροπή διενέργεια /αξιολόγησης καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας/ αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών αντίστοιχα που πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή (Δ/νση Προμηθειών &
Διοικητική Μέριμνας - Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης) προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
δ) Η Επιτροπή διενέργειας /αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας
και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν
λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης και παρουσία των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης
ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της
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«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός
προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των ελαχίστων κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής της παραγράφου 2.2.4 – 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
56902/215/19.05.2017 (Β’ 1924) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σε μορφή αρχείων pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα
αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της πρώτης
παραγράφου του παρόντος άρθρου, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την
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παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από
τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η
Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις
οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για
την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4-2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή διενέργειας /αξιολόγησης του Διαγωνισμού, στο οποίο
αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη
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διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της,
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση
της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής διενέργεια /αξιολόγησης επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127), που απαιτείται στον εν
θέματι διαγωνισμό,
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται
ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την
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αρμόδια Επιτροπή διενέργειας /αξιολόγησης Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό
που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία,
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, τους όρους που περιλαμβάνονται στο
Σχέδιο Σύμβασης της παρούσας (Παράρτημα VΙΙ). Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον
Ανάδοχο η σύνταξη της Σύμβασης 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.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο
φέρει εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της
ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’
εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι Αναθέτουσες Αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και
με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος
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και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία
εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης
της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα
που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και
κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν
αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και
της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου
372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των Αναθετουσών
Αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει
δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και
της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και
όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
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Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368
έως και 371 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου IV «Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη
Δημοσίων Συμβάσεων» του ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
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 διενέργειας /αξιολόγησης. 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.
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και σε ισχύ μέχρι
επιστροφής της στην στο χρηματοδοτικό ίδρυμα το οποίο της εξέδωσε.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με
το υπόδειγμα Β του Παραρτήματος V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής
έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 4.5, 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 ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, ύστερα από την αντιμετώπιση τυχόν
παρατηρήσεων που αναφέρονται στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής ή τυχόν εκπρόθεσμης παράδοσης.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να προβλέπει ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο
τέλος χαρτοσήμου.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της ΕΕ εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.
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Σε περίπτωση Ένωσης προσφερόντων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή
πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και
τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί
όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη η απόφαση κατακύρωσης, η Τεχνική
Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη,
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Ν.4412/2016 και
του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι
σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης.
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Οι τυχόν υπεργολάβοι του αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
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περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον
είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί
στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής, να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της σύμβασης υπεργολαβικά σε
τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον δεν έχει δηλωθεί κατά τα ως άνω οριζόμενα.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους
της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική επάρκεια - τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της διακήρυξης θα πρέπει να προσκομιστούν αντίστοιχα στοιχεία με όσα είχαν
προσκομιστεί από τον αρχικό υπεργολάβο και να τεκμηριωθεί ότι ο νέος υπεργολάβος
πληροί κατ’ ελάχιστον τις προϋποθέσεις που πληρούσε ο αρχικός υπεργολάβος και ότι
συνολικά οι απαιτήσεις της διακήρυξης εξακολουθούν να πληρούνται.
4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας
της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
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4.4.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
υπεργολάβου εμπλεκομένου στη σύμβασης, που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση
της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτής. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή
υποχρεούται να ανταποκριθεί σε χρονικό διάστημα, που από κοινού θα συμφωνηθεί ότι
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύμβασης, φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

4.5 Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 , κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας
ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ανωτέρω άρθρου, αν απαιτηθεί, θα ασκηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή το Δικαίωμα προαίρεσης, δηλαδή, αύξηση του προβλεπόμενου
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος, με βάση τις τιμές
μονάδας της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου όπως αυτές αποτυπώνονται στους
πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υφίσταται μονομερές
δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να θέσει σε ενέργεια τη συμβατική σχέση, και μόνο με
σχετική δήλωσή της προς τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, ο οποίος θα υποχρεούται να
υλοποιήσει το αντικείμενο της προαίρεσης με τις τιμές μονάδας της οικονομικής του
προσφοράς. Η χρήση του δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την
Αναθέτουσα Αρχή και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω
δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του
δικαιώματος προαίρεσης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου. Ο
Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με
βάση την οικονομική του προσφορά.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1.Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ως εξής:
1. Το 100% του ποσού που αντιστοιχεί στη ΦΑΣΗ Α (το κόστος της φάσης Α δεν μπορεί να
ξεπερνά το 10% του προϋπολογισμού της σύμβασης) με την ολοκλήρωση της, ύστερα από
την έκδοση σχετικού τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό
αυτό.
2. Σε μηνιαία βάση για το ποσό που αντιστοιχεί στη ΦΑΣΗ Β, ύστερα από την έκδοση
σχετικού τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
Ο ίδιος τρόπος πληρωμής θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση που θα υλοποιηθεί το
δικαίωμα προαίρεσης.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό που
θα υποδείξει ο Ανάδοχος, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σε βάρος των
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/37506/ΔΠΓΚ/5-10-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΖΑΗ-64Η, ΑΔΑΜ:
20REQ007487975) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, στον ειδικό φορέα
1053.202.0000000 και τους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδου (ΑΛΕ) 2420989001: Έξοδα
για λοιπές υπηρεσίες για ποσό 414.000,00 € πλέον ΦΠΑ 99.360,00€, συνολικά
513.660,00€ μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2022-2024 καθώς και την υπ’
αριθμ. πρωτ. 1017 ΕΞ 2021 14/01/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008282370 και ΑΔΑ: Ψ0Ε446ΜΤΛΠΟΚΖ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 με α/α 6976.
5.1.2.Επί της Συμβατικής Τιμής, επιβάλλονται κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν το Ανάδοχο
ως εξής:
 για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,07%), υπολογίζεται επί της συνολικής
συμβατικής καθαρής αξίας (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019) και η οποία υπόκειται σε
τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ
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 για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%), υπολογίζεται επί της
συνολικής συμβατικής καθαρής αξίας (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019) και η οποία
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, (άρθρο 350
παρ.3), (απόφαση 1191 –ΦΕΚ 969/Β/2017)
 υπέρ Δημοσίου (0,02%), υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής καθαρής αξίας
(άρθρο 44 του Ν. 4605/2019) και η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, (θα ισχύσει όταν εκδοθεί η σχετική κ.υ.α.)
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο
φόρος εισοδήματος είναι 4% για προμήθεια αγαθών και 8% για υπηρεσίες.
5.1.3. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν Ρήτρες (SLA) της παρ. 5.2.2 καθώς και
της παραγράφου B.2 «Ρήτρες (SLA)» του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
Πέραν της Συμβατικής Τιμής, ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση κατά της
Αναθέτουσας Αρχής για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της
σύμβασης ή εξ αφορμής αυτού.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή
επαρκή, νόμιμη και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από
συνολική έρευνα, που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του.
Στην Συμβατική Τιμή περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι
δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων Η παράδοση και η παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, όπως αυτό θα
αποτυπώνεται στη Σύμβαση.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε
(15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
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συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση
του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Γενικά, η
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της
Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
5.2.2. Ρήτρες (SLA)
 Ρήτρες σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
Σε περίπτωση υπέρβασης της ανεκτής μη διαθεσιμότητας με βάση τα ζητούμενα στους
Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ, απαίτηση 28 (99,99%), μετρούμενη σε
μηνιαία βάση, θα επιβάλλεται ρήτρα ίση με το 10% του Μηνιαίου κόστους Στέγασης
Φύλαξης και Υποστήριξης βάση του πίνακα D.2. Σε περίπτωση δε υπέρβασης πέρα της μίας
ώρας της ανεκτής μη διαθεσιμότητας με βάση τα ζητούμενα στους Πίνακες Συμμόρφωσης
του Παραρτήματος ΙΙ, απαίτηση 28 (99,99%), μετρούμενη σε μηνιαία βάση, θα επιβάλλεται
ρήτρα ίση με το Μηνιαίο κόστος Στέγασης Φύλαξης και Υποστήριξης βάση του πίνακα D2
της οικονομικής προσφοράς.
Ρήτρες σε περίπτωση υπέρβασης των ανεκτών ορίων ψύξης - αφύγρανσης του
φιλοξενούμενου IT εξοπλισμού.
Σε περίπτωση υπέρβασης της ανεκτής μη διαθεσιμότητας με βάση τα ζητούμενα στους
Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ, απαίτηση 26 (99,9%), μετρούμενη σε μηνιαία
βάση, θα επιβάλλεται ρήτρα ίση με το 10% του Μηνιαίου κόστους Στέγασης Φύλαξης και
Υποστήριξης βάση του πίνακα D.2. Σε περίπτωση δε υπέρβασης πέρα της μίας ώρας της
ανεκτής μη διαθεσιμότητας με βάση τα ζητούμενα στους πίνακες συμμόρφωσης του
Παραρτήματος ΙΙ απαίτηση 26 (99,9%) μετρούμενη σε μηνιαία βάση, θα επιβάλλεται ρήτρα
ίση με το Μηνιαίου κόστους Στέγασης Φύλαξης και Υποστήριξης βάση του πίνακα D2 της
οικονομικής προσφοράς.
Ρήτρες σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου αποδεκτού χρόνου για την μεταφορά
του εξοπλισμού.
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού διαστήματος μεταφοράς εξοπλισμού πέραν των
ζητούμενων στον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ (72 ώρες) θα επιβάλλεται
ρήτρα ίση με 10% του Μηνιαίου τιμήματος για κάθε δύο (2) ώρες καθυστέρησης.
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Σε περίπτωση Ένωσης Υποψηφίων το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε
όλα τα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εξ’
ολοκλήρου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η
τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ήτοι: α) τη Δ/νση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων,
Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών / Τμήμα Β΄Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών και β) τη Δ/νση Διαχείρισης
Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους / Τμήμα Α΄ - Διαχείρισης Κεντρικών
Υποδομών Λειτουργικών Συστημάτων, οι οποίες και θα εισηγούνται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφαση, να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη / συντονιστή με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με
την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή
των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη/συντονιστή είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με
τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη/συντονιστή η υπηρεσία που διοικεί
τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες,
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι ένας (1) μήνας προετοιμασία
εγκατάστασης- αν απαιτηθεί- και τρία (3) έτη φιλοξενία.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που
θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016.
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Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνουν οι εξής παραλαβές:


Οριστική παραλαβή της ΦΑΣΗΣ Α με την ολοκλήρωσή της.



Οριστική παραλαβή, σε μηνιαία βάση, της ΦΑΣΗΣ Β ύστερα από την έκδοση
σχετικού τιμολογίου.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις
σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με
τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την
έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016.
6.3.5 Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
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που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται
υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
των παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με
άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και
την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.5 Αναπροσαρμογή τιμής
ΔΕΝ προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής, στην παρούσα διακήρυξη.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης –Υποκατάσταση αναδόχου
6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της
παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από
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παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή
δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα
υποκατάστασης)

6.7 Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016 (άρθρο 18).
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο, από αυτόν, προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς την
αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο Υπουργείο και στην Επιτροπή
Παρακολούθησης όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και
την πορεία εκτέλεσης της σύμβασης
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με το Υπουργείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις του, σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης
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
Υπουργείου.
Το Υπουργείο και η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση, που κρίνει ότι
κάποιο τμήμα της σύμβασης δεν εκτελείται σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, να
εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία εκτέλεσης. Ο
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Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής Παραλαβής, θα καταβάλει
κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης μέρους
του προσωπικού του, που ασχολείται στη σύμβασης, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και
ορθή εκτέλεσή της.

6.8 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμβάλει στην εκτέλεση της σύμβασης με δικό της στελεχιακό
δυναμικό με στόχους:


Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου της σύμβασης



Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα
για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση της σύμβασης



Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση,
ευκολοχρησία, κ.λπ.).



Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας του Υπουργείου τόσο για την
υποστήριξη αλλά και για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις της σύμβασης με τη
μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στο προσωπικό του Υπουργείου.

Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων Διευθύνσεων και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο
προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή
τρίτων, που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

6.9 Κοινές Υποχρεώσεις
Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7)
εργάσιμες ημέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη
Σύμβαση και στα παραρτήματά της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση,
το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.
Στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σχετικά με τη γλώσσα, που θα
χρησιμοποιηθεί στις διάφορες δραστηριότητες θα ισχύουν τα ακόλουθα:
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 Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του Υπουργείου και του Αναδόχου θα είναι η
Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών,
ειδοποιητήρια ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λπ.) θα
χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα.
6.10 Ενώσεις
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Υπουργείου για την εκπλήρωση όλων
των απορρεουσών από τη Σύμβαση 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. Τυχόν 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
Υπουργείου ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών στο πλαίσιο της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 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 Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
6.11 Ευθύνη και Ασφάλεια
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση θανάτου ή κάκωσης
μέλους ή μελών του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτων, καθώς και υλικής
ζημίας στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, αν τα περιστατικά οφείλονται σε
πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των καθ΄
οιονδήποτε τρόπον μετ΄ αυτού συνδεομένων για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Από την εκτέλεση της Σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με αυτή.
6.12 Εμπιστευτικότητα και Προστασία Δεδομένων (άρθρο 21 ν.4412/16)
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός από τις
περιπτώσεις, που υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν
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συμμετοχή του Αναδόχου σε άλλους διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχής
και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή
του συναίνεση.
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, που θα περιέλθουν στην
αντίληψη του Αναδόχου γραπτώς και προφορικώς κατά την υλοποίηση της παρούσας
σύμβασης θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή
δημοσιοποιηθούν. Ενδεικτικά πληροφορίες σχετικές: με τη λειτουργία των χώρων και
συστημάτων, την εσωτερική οργάνωση, προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, δεδομένα
επιχειρήσεων, επαγγελματιών και γενικά οικονομικών και επαγγελματικών φορέων θα
πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικές.
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή κρατούν μυστική κάθε πληροφορία, που περιέρχεται
στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους
υπεργολάβους του και στους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού, συνδεόμενους για την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους
υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και διασφαλίζουν ότι
αυτοί οι υπάλληλοι γνωρίζουν και δεσμεύονται με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο
Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του και στους, καθ’
οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού, συνδεόμενους για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες
είναι εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό, που η Αναθέτουσα Αρχή θα
παραδώσει στον Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύμβασης.
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου
των πληροφοριών και την ακεραιότητά τους, να τηρεί αυτές εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί κάθε επιπλέον έγγραφη οδηγία ή ενημέρωση για
την ασφάλεια των πληροφοριών που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην
κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στην Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε
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ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής
νομοθεσίας.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία
στους χώρους, που θα προσδιορίζονται στην Σύμβαση και στους ανθρώπους, που
ασχολούνται με την εκτέλεση αυτής, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς
σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την
Αναθέτουσα Αρχή για τα λαμβανόμενα, στην κατεύθυνση αυτή μέτρα.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή, υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν διαρρεύσει ή πρόκειται να
διαρρεύσουν πληροφορίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα, το αργότερο
εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, την αρμόδια Οργανική Μονάδα της Αναθέτουσας
Αρχής. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή της Αναθέτουσας Αρχής, και
βαρύνεται αναλόγως με όλες τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής, που προκύπτουν
από τις διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (διατάξεις Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ν. 4624/2019,
εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού), όπως αυτή ισχύει. Σε κάθε
περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά
προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του ισχύοντος
νομικού πλαισίου.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη του Αναδόχου ή/και των μελών της Ομάδας Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να
κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή
αποθετικές ζημιές, που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην
καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον
έκπτωτο.
Οι όροι της Σύμβασης δεσμεύουν τον Ανάδοχο και μετά τη ολοκλήρωση των εργασιών ή
την λύση για οποιονδήποτε λόγο της σύμβασης.

6.13 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
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 πλήρως αιτιολογημένη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Το
αίτημα για εκχώρηση/μεταβίβαση της Σύμβασης συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό
λόγο και θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο. Θα πρέπει να υφίσταται νόμιμη αιτία
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που επιβάλλει την υποκατάσταση του αναδόχου από συγκεκριμένο τρίτο όπως λ.χ.
συγχώνευση με απορρόφηση.
Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που
απορρέουν από τη Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
6.14 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Η παρούσα προκήρυξη και η Σύμβαση που θα υπογραφεί από την Κατακύρωση του
Διαγωνισμού διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 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 και το Κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο
μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων,
σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους
συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.

6.15 Ανωτέρα Βία
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών
του εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η
επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο Ανάδοχος που
πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία
εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο, που καθιστά απολύτως αδύνατη
την εκτέλεση της Σύμβασης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία, και δεδομένου ότι εντός αυτών των είκοσι (20) ημερών
κατέβαλε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την
παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένως δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα,
να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα
περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του
δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Α.1

Αντικείμενο της σύμβασης

Α.1.1 Εισαγωγή
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η μίσθωση χώρου φιλοξενίας, που θα
στεγάσει τις υπολογιστικές υποδομές του δευτερεύοντος κεντρικού κόμβου (Κέντρου
Ανάκαμψης από Καταστροφές - Disaster Recovery Site) των κεντρικών πληροφοριακών
συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..
Η σύμβαση θα συμβάλει στην ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μέσω
της αυξημένης διαθεσιμότητας των κρίσιμων υπολογιστικών συστημάτων της.
Α.1.2 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
Με το παρόν έργο η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών στέγασης και
λειτουργίας κέντρου ανάκαμψης από καταστροφή. Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να
καταθέσουν αναλυτική πρόταση στην οποία θα τεκμηριώνουν επαρκώς την ικανοποίηση
των απαιτήσεων του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις που
αναφέρονται στις επόμενες ενότητες.
Η οικονομική προσφορά του Οικονομικού Φορέα θα πρέπει να περιλαμβάνει:


όλα τα κόστη αποσύνδεσης, μεταφοράς και επανασύνδεσης του εξοπλισμού όπως
αναλυτικότερα ορίζεται στις επόμενες ενότητες του παρόντος τεύχους.



όλα τα κόστη για τις υπηρεσίες φιλοξενίας και λειτουργίας υπολογιστικών
συστημάτων - όπως ορίζονται στις επόμενες ενότητες του παρόντος τεύχους



όλα τα κόστη για τις υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης πρώτου επιπέδου
(First-level Remote Support) βάσει κλήσης - όπως ορίζονται στις επόμενες
ενότητες του παρόντος τεύχους



όλα τα κόστη για τις πρόσθετες υπηρεσίες επιχειρησιακής συνέχειας (Business
Continuity)- όπως ορίζονται στις επόμενες ενότητες του παρόντος τεύχους



το μέγιστο ετήσιο κόστος κατανάλωσης ρεύματος των φιλοξενούμενων
συστημάτων (IT power) και ψύξης αυτών (Cooling, Power)

Όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες και λοιπές προϋποθέσεις προδιαγράφονται λεπτομερώς
στον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παρατήματος ΙΙ.
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Α.2 Μεθοδολογία και πλάνο υλοποίησης Σύμβασης
Όσον αφορά την μεθοδολογία υλοποίησης, στην πρόταση του ο Οικονομικός Φορέας θα
πρέπει να προσεγγίσει την πρόκληση του παρόντος έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να
βασίζεται στις κάτωθι κύριες επιχειρησιακές απαιτήσεις:


Συντόμευση χρόνου εμφάνισης αναμενόμενων αποτελεσμάτων (τέλος 1ου μήνα)
μέσω της χρήσης παράλληλων δραστηριοτήτων όπου αυτό είναι εφικτό καθώς και
μέσω της βέλτιστης διαχείρισης κινδύνων με σκοπό την πρόληψη/αποφυγή της
μετουσίωσης τους σε προβλήματα.



Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών τόσο στο επίπεδο της διαχείρισης της δράσης
(π.χ. διαχείριση ανθρώπων, επικοινωνία, κα) αλλά και στο επίπεδο επιλογής και
υλοποίησης της τεχνολογίας (π.χ. διεθνή best practices κλπ).

Οι φάσεις του Έργου, το αντικείμενο τους και τα ελάχιστα παραδοτέα που ζητούνται,
αναλύονται παρακάτω.
Α.2.1 Φάσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου
Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) φάσεις υλοποίησης την φάση Α και τη φάση Β΄.




Η φάση Α περιλαμβάνει την εκπόνηση των Μελετών Εφαρμογής του έργου καθώς
και την προετοιμασία του χώρου της υποδοχής. Στην εν λόγω φάση
περιλαμβάνεται και η μεταφορά του εξοπλισμού (αν απαιτηθεί). Η χρονική
διάρκεια της φάσης Α είναι ένας (1)μήνας.
Η φάση Β περιλαμβάνει τη φιλοξενία των συστημάτων και η χρονική της διάρκεια
είναι τρία (3) έτη.

Α.2.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Σύμβασης
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται για τη Φάση Α, ένα (1) μήνα από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και για τη Φάση Β, σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία παραλαβής της Φάσης Α .
Ακολουθεί σχέδιο πίνακα χρονοδιαγράμματος του έργου το οποίο θα πρέπει να
συμπληρώσει ο ανάδοχος στην προσφορά του.
Α/Α ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

1

Φάση Α : Μελέτη Εφαρμογή
Μεταφορά
και
Εγκατάσταση
Ικριωμάτων / Συστημάτων (στην
περίπτωση
που γίνει αλλαγή
χώρου), Προετοιμασία Κλωβού
Προστασίας

2

Φάση B : Έναρξη Παραγωγικής
Λειτουργίας

W1 W2 W3 W4 M1 M2

..

M36
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Α.2.2.1. Φάση Α: Μελέτες και Σχεδιασμός Έργου, Μεταφορά Εξοπλισμού, Προετοιμασία
Χώρου Εγκατάστασης
Αντικείμενο / Περιεχόμενο Φάσης Α΄
Η Φάση A ξεκινά με την έναρξη του έργου και έχει διάρκεια έναν (1) μήνα - βλ. «Α.2.2.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου».
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης ο Οικονομικός Φορέας θα κάνει εκτίμηση και
ιεράρχηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου, θα
εκπονήσει λεπτομερές πλάνο υλοποίησης έργου με σκοπό τον βέλτιστο σχεδιασμό
εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων και θα προετοιμάσει τον χώρο (κλωβός κλπ)
στις εγκαταστάσεις του.
 Π1. Μελέτες Εφαρμογής
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων Π1 :
• Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα
περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και
ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές,
διοικητικές και τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα
περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ' ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές
των οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην
προσφορά του Οικονομικού Φορέα:








Οργανωτικό Σχήμα / Δομή Διοίκησης Έργου
Σχέδιο Επικοινωνίας
 Επικαιροποιημένο και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου
 Διαχείριση Θεμάτων (υποχρεωτική χρήση ή διαλειτουργικότητα με το
σχετικό σύστημα της Αναθέτουσας Αρχής)
 Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων
 Διασφάλιση - Έλεγχος Ποιότητας
 Διαχείριση Αρχείων – Δεδομένων
 Διαχείριση Αλλαγών
 Διοικητική Πληροφόρηση
Οριστικοποίηση-ιεράρχηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών
Απαιτήσεων του Έργου καθώς και οριοθέτηση, βάσει της Σύμβασης, της Διακήρυξης
και της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα.
Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής λειτουργίας του προς φιλοξενία
εξοπλισμού συστημάτων στο πλαίσιο παραλαβής της Φάσης Α.
Μεθοδολογία και σενάρια ελέγχου αποδοχής λειτουργίας του προς φιλοξενία
εξοπλισμού συστημάτων στο πλαίσιο Φάσης Β, αναφορικά με την ορθή και
απρόσκοπτη λειτουργία των φιλοξενούμενων συστημάτων εξοπλισμού.
Μεθοδολογία Κλήσεων & Χρήσης Πρόσθετων Υπηρεσιών Υποστήριξης. Πλήρης
οδηγός για τη διαδικασία, κλήσεων και Χρήσης όλων των πρόσθετων Υπηρεσιών
Υποστήριξης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου. Για παράδειγμα
άνοιγμα/κλείσιμο/παρακολούθηση εντολών εργασίας, δημιουργία αναφορών των
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εντολών εργασίας, διαδικασία πρόσβασης στον χώρο, ταυτοποίηση
προσωπικού/εξωτερικών συνεργατών, παραλαβή/αποστολή εξοπλισμού κ.ο.κ.
Μελέτη για τη Μεταφορά του Εξοπλισμού η οποία να περιλαμβάνει αναλυτική
μελέτη μεταφοράς του εξοπλισμού, με περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων και
τους χρονικούς περιορισμούς κάθε δραστηριότητας. Αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει
το πλάνο των εργασιών για την απενεργοποίηση, την αποσύνδεση, την φυσική
απεγκατάσταση,
την
προετοιμασία
μεταφοράς,
την
μεταφορά,
την
επανατοποθέτηση, επανασύνδεση του εξοπλισμού έτσι ώστε να επανέλθει στη
λειτουργική του ετοιμότητα. Θα περιγραφούν οι διαδικασίες ελέγχου της επιτυχούς
μεταφοράς του εξοπλισμού.
Διαγραμματική απεικόνιση της θέσης και του τρόπου διασύνδεσης στις υποδομές
(π.χ. ικριώματα, τροφοδοσία, τηλεπικοινωνίες, κλωβός προστασίας κλπ).
 Π2.ΜεταφοράΕξοπλισμού

Η μεταφορά του εξοπλισμού περιλαμβάνει τις κάτωθι δραστηριότητες:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

την απενεργοποίηση,
την αποσύνδεση,
την φυσική απεγκατάσταση,
την προετοιμασία μεταφοράς,
την μεταφορά,
την επανατοποθέτηση,
και επανασύνδεση
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του εξοπλισμού
Έλεγχος ορθής λειτουργίας σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ότι ο
εξοπλισμός στο νέο του χώρο, έχει επανέλθει σε λειτουργική ετοιμότητα

Επιπλέον για τη μη διατάραξη των ενεργών συμβολαίων συντήρησης και εγγύησης του
υπό μεταφορά εξοπλισμού, ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη
δήλωση συνεργασίας με τους συντηρητές του εξοπλισμού, στην οποία θα βεβαιώνεται η
μη διακοπή της συνέχειας της παροχής των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα
συγκεκριμένα συμβόλαια και η ασφάλιση του εξοπλισμού.
 Π3. Προετοιμασία Χώρου Εγκατάστασης
Για την εγκατάσταση του μεταφερόμενου εξοπλισμού, ο Οικονομικός Φορέας θα
προετοιμάσει τη θέση και τον τρόπο διασύνδεσης με τις υποδομές του χώρου
εγκατάστασης. Συγκεκριμένα ταυτόχρονα με τη μεταφορά του εξοπλισμού ο Οικονομικός
Φορέας θα προετοιμάσει το χώρο σε ότι αφορά την τροφοδοσία, τις τηλεπικοινωνίες, τον
κλιματισμό και τον κλωβό προστασίας, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετήσει τα ικριώματα
στην κατάλληλη θέση πριν την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας.
Τα παραδοτέα Π1 θα παραδοθούν 15 ημέρες πριν την ολοκλήρωση της φάσης Α’ και με
την έγκριση της ΕΠΠΕ ο Οικονομικός Φορέας θα πραγματοποιήσει την μεταφορά του
εξοπλισμού (Παραδοτέα Π2, Π3). Στη συνέχεια ο Οικονομικός Φορέας θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στα παραδοτέα Π2 και Π3.
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Σε κάθε περίπτωση η μη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού – λόγω μεταφοράς του – δεν θα
πρέπει να ξεπερνά τις τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από τις οποίες η μία (1) μπορεί να
είναι εργάσιμη.
Σε κάθε περίπτωση ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να προβεί σε επικαιροποίηση αν
κάποια από τα επιμέρους παραδοτέα περιέχονται στη προσφορά του, επισημαίνοντας τα
σημεία που διαφοροποιούνται.
Α.2.2.2 Φάση Β: Φιλοξενία συστημάτων
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ Β
Η Φάση Β ξεκινά με την παραλαβή των Παραδοτέων της Φάσης Α και έχει διάρκεια 36
μήνες (βλ. «Α.2.2. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου»).
Στα πλαίσια της Φάσης αυτής ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες
στέγασης και λειτουργίας συστημάτων κέντρου ανάκαμψης από καταστροφή, όπως
αυτές προδιαγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος V.
Αναλυτικότερα τα παραδοτέα της φάσης Β είναι:
 Π1: Μηνιαία Αναφορά Διαθεσιμότητας Υποδομών (Τροφοδοσία και Ψύξη)
 Π2: Μηνιαία Αναφορά Κλήσεων & Χρήσης Υπηρεσιών Υποστήριξης 1ου Επιπέδου
 Π3: Μηνιαία Αναφορά Κλήσεων & Χρήσης Πρόσθετων Υπηρεσιών Υποστήριξης

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
B. 1 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου
Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη
πρόταση για το σχήμα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και
υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο.
Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αναθέτουσας αρχής μετά
από σχετική εισήγηση της ΕΠΠ.
Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης
και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο
Οικονομικός Φορέας.
Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής
Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να ορίσει υπεύθυνο έργου καθώς και τον αναπληρωτή
του, στις αρμοδιότητες του οποίου εκτός από τον έλεγχο της καθημερινής ομαλής και
ποιοτικής εξέλιξης των εργασιών και της επίλυσης τυχόν προβλημάτων, θα είναι και η
καθημερινή επαφή με τα αρμόδια όργανα της ΕΠΠΕ και εντός του ωραρίου λειτουργίας
της.
Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του το στέλεχος που
θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου.

Σελίδα 86 από 117

21PROC008376906 2021-04-01
Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας
και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»

Μέλη Ομάδας Έργου
Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της
Ομάδας Έργου. Συγκεκριμένα για τα Μέλη της Ομάδας Έργου:





Να δοθούν βιογραφικά (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI)
Να περιγραφή ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης
Να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν
Να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα
αφιερώσουν ανά θεματικό αντικείμενο.

Β.2 Ρήτρες (SLA)
 Ρήτρες σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
Σε περίπτωση υπέρβασης της ανεκτής μη διαθεσιμότητας με βάση τα ζητούμενα στους
Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ, απαίτηση 28 (99,99%), μετρούμενη σε
μηνιαία βάση, θα επιβάλλεται ρήτρα ίση με το 10% του Μηνιαίου κόστους Στέγασης
Φύλαξης και Υποστήριξης βάση του πίνακα D.2. Σε περίπτωση δε υπέρβασης πέρα της
μίας ώρας της ανεκτής μη διαθεσιμότητας με βάση τα ζητούμενα στους Πίνακες
Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ, απαίτηση 28 (99,99%), μετρούμενη σε μηνιαία
βάση, θα επιβάλλεται ρήτρα ίση με το Μηνιαίο κόστος Στέγασης Φύλαξης και
Υποστήριξης βάση του πίνακα D2 της οικονομικής προσφοράς.
 Ρήτρες σε περίπτωση υπέρβασης των ανεκτών ορίων ψύξης - αφύγρανσης του
φιλοξενούμενου IT εξοπλισμού.
Σε περίπτωση υπέρβασης της ανεκτής μη διαθεσιμότητας με βάση τα ζητούμενα στους
Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ, απαίτηση 26 (99,9%), μετρούμενη σε
μηνιαία βάση, θα επιβάλλεται ρήτρα ίση με το 10% του Μηνιαίου κόστους Στέγασης
Φύλαξης και Υποστήριξης βάση του πίνακα D.2. Σε περίπτωση δε υπέρβασης πέρα της
μίας ώρας της ανεκτής μη διαθεσιμότητας με βάση τα ζητούμενα στους πίνακες
συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ απαίτηση 26 (99,9%) μετρούμενη σε μηνιαία βάση,
θα επιβάλλεται ρήτρα ίση με το Μηνιαίου κόστους Στέγασης Φύλαξης και Υποστήριξης
βάση του πίνακα D2 της οικονομικής προσφοράς.
 Ρήτρες σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου αποδεκτού χρόνου για την
μεταφορά του εξοπλισμού.
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού διαστήματος μεταφοράς εξοπλισμού πέραν των
ζητούμενων στον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ (72 ώρες) θα επιβάλλεται
ρήτρα ίση με 10% του Μηνιαίου τιμήματος για κάθε δύο (2) ώρες καθυστέρησης.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Γ.1 Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός εξόδων του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον ειδικό φορέα 1053-202-0000000. Η δαπάνη
για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδου (ΑΛΕ)
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2420989001: Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες για ποσό 414.000,00 € πλέον ΦΠΑ 99.360,00€,
συνολικά 513.660,00€ μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2021-2024, σύμφωνα
με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/37506/ΔΠΓΚ/5-10-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΖΑΗ-64Η, ΑΔΑΜ:
20REQ007487975) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη οικονομικά έτη
2021-2024 και την 1017 ΕΞ 2021 14/01/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008282370 και ΑΔΑ: Ψ0Ε446ΜΤΛΠΟΚΖ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021.
Αναλυτικά:
Έτος

Ποσό €

ΦΠΑ

Σύνολο €

Ποσό

ΦΠΑ

προαίρεσης €

Σύνολο
Προαίρεσης

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ €

2021

43.000 10.320

53.320

22.000

5.280

27.280

80.600

2022

83.000 19.920

102.920

59.000

14.160

73.160

176.080

2023

83.000 19.920

102.920

59.000

14.160

73.160

176.080

2024

40.000

9.600

49.600

25.000

6.000

31.000

80.600

249.000 59.760

308.760

165.000

39.600

204.600

513.360

ΣΥΝΟΛΟ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα
χιλιάδων ευρώ (249.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24% (59.760,00€), συνολικά τριακόσιες οκτώ
χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (308.760,00€).
Επιπλέον, υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (165.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (39.600,00€), συνολικά διακόσιες
τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (204.600,00€).
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των
τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (414.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. 24%
(99.360,00€), συνολικά πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ
(513.360,00€).
Γ.2 Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται ενδεικτική ανάλυση του προϋπολογισμού της σύμβασης
και του προϋπολογισμού του δικαιώματος προαίρεσης σε επιμέρους ποσά. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης και
του συνολικού προϋπολογισμού του δικαιώματος προαίρεσης.
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α/α

Περιγραφή

1 Κόστος Αρχικής Εγκατάστασης (άπαξ κόστος)
2 Ετήσιο Κόστος στέγασης, φύλαξης και υποστήριξης
(7.200,00 * 12μήνες)
3 Μέγιστο Ετήσιο Κόστος Ηλεκτροδότησης και Ψύξης
(ΚΗΨ)

4
5

Σύνολο προϋπολογισμού σύμβασης:
Κόστος Αρχικής Εγκατάστασης (άπαξ κόστος) για την
επέκταση της υποδομής, προκειμένου να
φιλοξενήσει το δικαίωμα προαίρεσης (έξι επιπλέον
ικριώματα)
Επιπλέον Ετήσιο Κόστος στέγασης, φύλαξης και
υποστήριξης για το δικαίωμα προαίρεσης ( έξι
επιπλέον ικριώματα) (10.833,33 * 12 μήνες)
Σύνολο προϋπολογισμού δικαιώματος προαίρεσης:
Σύνολο προϋπολογισμού σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος
προαίρεσης:

Κατανομή σε
€
20.000,00

Κατανομή με
ΦΠΑ σε €
24.800,00

86.400,00

107.136,00

142.600,00

176.824,00

249.000,00
35.000,00

308.760,00
43.400,00

130.000,00

161.200,00

165.000,00
414.000,00

204.600,00
513.360,00

Γ.3 Τρόπος πληρωμής αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ως εξής:
1. Το 100% του ποσού που αντιστοιχεί στη ΦΑΣΗ Α (το κόστος της φάσης Α δεν μπορεί να
ξεπερνά το 10% του προϋπολογισμού του έργου) με την ολοκλήρωση της, ύστερα από
την έκδοση σχετικού τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
2. Σε μηνιαία βάση για το ποσό που αντιστοιχεί στη ΦΑΣΗ Β, ύστερα από την έκδοση
σχετικού τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα συγκροτηθεί
για το σκοπό αυτό.
Ο ίδιος τρόπος πληρωμής θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση που θα υλοποιηθεί το
δικαίωμα προαίρεσης
Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις
 για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,07%), υπολογίζεται επί της συνολικής
συμβατικής καθαρής αξίας (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019) και η οποία υπόκειται σε
τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.
 για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%), υπολογίζεται επί της
συνολικής συμβατικής καθαρής αξίας (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019) και η οποία
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υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, (άρθρο 350
παρ.3), (απόφαση 1191 –ΦΕΚ 969/Β/2017)
 υπέρ Δημοσίου (0,02%), υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής καθαρής αξίας
(άρθρο 44 του Ν. 4605/2019) και η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, (θα ισχύσει όταν εκδοθεί η σχετική κ.υ.α.)
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο
φόρος εισοδήματος είναι 4% για προμήθεια αγαθών και 8% για υπηρεσίες.

Σελίδα 90 από 117

21PROC008376906 2021-04-01
Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας
και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πίνακες Συμμόρφωσης

Απαιτήσεις

Προσφορά
Οικονομικού Φορέα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Χώρος για τη φιλοξενία 10 ικριωμάτων (Rack) με
διαστάσεις κατά προσέγγιση Π 70εκ x Β 120εκ x Υ 200εκ, με
μέγιστη
κατανάλωση
90Kw
(Μέγιστη
Εγγυημένη
Κατανάλωση - ΜΕΚ).
Σε περίπτωση που η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. κρίνει απαραίτητο τη
μίσθωση επιπλέον χώρου πέραν των δέκα (10) Racks θα γίνει
απολογιστικά χρήση του δικαιώματος προαίρεσης.
Στα πλαίσια του δικαιώματος προαίρεσης, δύναται η
δυνατότητα εντός του συμβατικού χρόνου, επαύξησης της
υποδομής με προσθήκη έξι (6) επιπλέον ικριωμάτων (rack)
με τα παρακατω χαρακτηριστικα.
Τα έξι επιπλέον ικριώματα θα τοποθετηθούν είτε στον
υπάρχοντα κλωβό με επέκταση αυτού, είτε σε άλλο χώρο του
ίδιου Data Center εντός κλωβού ασφαλείας (security cage).
Σε περίπτωση που η φιλοξενία των έξι επιπλέον ικριωμάτων
γίνει σε άλλο χώρο του Data Center, θα πρέπει να
προβλεφθούν οκτώ (8) οπτικές διασυνδέσεις μεταξύ των
δέκα αρχικών ικριωμάτων και των έξι επιπλέον ικριωμάτων.
Η μέγιστη κατανάλωση για τα αρχικά συν τα επιπλέον
ικριώματα είναι 105Kw (Μέγιστη Εγγυημένη Κατανάλωση ΜΕΚ).
2. Θα πρέπει να γίνεται τήρηση των απαιτούμενων
αποστάσεων συντήρησης του εξοπλισμού, δηλαδή να
υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ή αφαίρεσης εξοπλισμού
σε ένα rack χωρίς επιπτώσεις λόγου χωροταξίας στην
λειτουργία του υπόλοιπου εξοπλισμού σε άλλα rack.
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3. Ο χώρος που θα διατεθεί θα είναι εντός ειδικού κλωβού
ασφαλείας (security cage). Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα
προαίρεσης, τα έξι (6) επιπλέον ικριώματα (rack) θα πρέπει
να φιλοξενηθούν μέσα σε κλωβό, είτε με επέκταση του
υπάρχοντος κλωβού, είτε με κατασκευή επιπλέον κλωβού.
4. Σε περίπτωση που επιλεγεί η μεταφορά του εξοπλισμού σε
νέο εφεδρικό κέντρο δεδομένων, όλες οι απαιτούμενες
δραστηριότητες
αποσύνδεσης,
μεταφοράς
και
επανασύνδεσης από το υφιστάμενο Εφεδρικό Κέντρο
Δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. στο νέο κέντρο δεδομένων καθώς
και η ασφάλιση όλου του εξοπλισμού, είναι υποχρέωση του
Οικονομικού Φορέα.
Η χρονική στιγμή της μεταφοράς θα επιλεγεί μετά από
αμοιβαία συμφωνία της Αναθέτουσας Αρχής και του
Οικονομικού Φορέα εντός αποκλειστικά εντός 72 ωρών, οι
οποίες θα συμπεριλαμβάνουν και Σαββατοκύριακο.
5. Ο υπό εγκατάσταση εξοπλισμός θα αποτελείται από
συστήματα (Systems) εγκατεστημένα σε ικριώματα, καθώς
και από ικριώματα με εγκατεστημένα πολλαπλά Blade
Chassis. Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να λάβει υπόψη
ότι τα φορτία κατά μέσο όρο ανά rack θα είναι από 3 έως
13Kw.
Αναφέρουμε ενδεικτικά φορτία για τον υπό εγκατάσταση
εξοπλισμό:
-

1 Rack - 2Kw
2 Rack - 3Kw (το καθένα)
1 Rack - 7Kw
1 Rack - 12,5Kw
1 Rack - 12,5Kw
1 Rack - 12,5Kw
1 Rack - 12,5Kw
1 Rack - 12,5Kw
7 Rack – 12,5Kw (για μελλοντικές προσθήκες)

Το σύνολο της μέγιστης κατανάλωσης 105Kw
(Μέγιστη Εγγυημένη Κατανάλωση - ΜΕΚ) καλύπτει
και την ισχύ των έξι επιπλέων ικριωμάτων της
προαίρεσης
Επομένως ο χώρος του Οικονομικού Φορέα που θα φιλοξενεί
τα συστήματα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα τόσο
τροφοδότησης των ανωτέρω φορτίων όσο και απαγωγής της
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θερμοκρασίας.
6. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να έχει πιστοποιήσει
την ποιότητα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας υπολογιστικών
συστημάτων, κατά ISO 9001:2015 και κατά ISO 27001:2013.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
7. Απόσταση Χ χιλιομέτρων (km) μεταξύ του πρωτεύοντος
Κέντρου Δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κτίριο της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης- Μοσχάτο 183 46) και του
Κέντρου Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery
Site).
Η απόσταση να μετριέται στην ευθεία και η τοποθεσία να
είναι στην ηπειρωτική χώρα.
O υποψήφιος ανάδοχος να προσκομίσει σχετική τεκμηρίωση
χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα (π.χ. Google Earth,
κ.λπ.)

50>Χ>15

8. Το Disaster Recovery Site θα πρέπει να είναι σε τοποθεσία
με κατά το δυνατόν μικρό ιστορικό σε φυσικές καταστροφές,
όπως σεισμοί και πλημμύρες καθώς επίσης να απέχει από
πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ή χημικής μόλυνσης
(σταθμούς ανεφοδιασμού βενζίνης, diesel, LPG).
9. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των χώρων που θα στεγαστεί
το Disaster Recovery Site θα πρέπει να βρίσκονται εντός
οικοπέδου χωρίς άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις που δεν
έχουν αποκλειστική χρήση τη
φιλοξενία υποδομών
πληροφορικής,
ενώ θα χωρίζονται από όμορες
εγκαταστάσεις και γειτονικούς δρόμους με ισχυρή
περίφραξη.
10. Ο χώρος φιλοξενίας του εξοπλισμού να διαθέτει
ανυψωμένο ψευδοπάτωμα στο δωμάτιο του εξοπλισμού
αντοχής ι τουλάχιστον 1220Kg/m2, η οποία είναι η
προτεινόμενη τιμή σύμφωνα με το TIA Standard 942 για Data
Centers κατανεμημένου φορτίου.
11. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να διαθέτουν φωτισμό
λειτουργίας και ασφαλείας
12. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να διαθέτουν σημεία
πρόσβασης και κατάλληλες οδεύσεις για τη μεταφορά
αντικειμένων μεγάλου όγκου.
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13. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να διαθέτουν σύστημα
ανίχνευσης υγρασίας/υδάτων.
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
14. Το Disaster Recovery Site θα πρέπει επιπλέον να
εξυπηρετείται μέσω ενσύρματων δικτύων (χαλκού και
οπτικών
ινών)
από
πολλαπλούς
διαφορετικούς
τηλεπικοινωνιακούς παρόδους με διπλές γραμμές όδευσης.
Σε αυτούς πρέπει να περιλαμβάνονται και οι τρέχοντες
πάροχοι του δικτύου «Σύζευξις».
15. Στο Disaster Recovery Site θα πρέπει να υπάρχει ειδικός
χώρος Καλωδιακών Διασυνδέσεων παρέχοντας τη
δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με τηλεπικοινωνιακούς
παρόχους που διατηρούν Σημείο Παρουσίας (Point of
Presence).
16. Η αναθέτουσα αρχή θα έχει την δυνατότητα να
εγκαταστήσει κόμβο πρόσβασης στο Εθνικό δίκτυο
Δεδομένων «Σύζευξις». Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει
όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις στους παρόχους για την
όδευση των γραμμών διασύνδεσης εντός του οικοπέδου του
και των κτιριακών του εγκαταστάσεων έως το ικρίωμα με τον
εξοπλισμό της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες για την όδευση των
γραμμών διασύνδεσης προς το rack της αναθέτουσας αρχής
από
το
rack
των
τηλεπικοινωνιακών
παρόχων
συμπεριλαμβανομένου και του Οικονομικού Φορέα του
Σύζευξις, θα παρασχεθούν από τον Οικονομικό Φορέα άνευ
κόστους.
17. Το δίκτυο διανομής της δομημένης καλωδίωσης (χαλκός
& οπτικές ίνες) θα πρέπει να προσεγγίζει όλα τα ικριώματα
που θα εγκατασταθούν και θα έχει αυτόνομες οδεύσεις. Ο
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τα απαιτούμενα κανάλια
για την όδευση της δομημένης καλωδίωσης.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (First-level
Remote Support)
18. Παροχή Υπηρεσιών First Level Support (reset, reboot,
cable patching κλπ) στον εξοπλισμό του Φορέα Λειτουργίας,
από εξειδικευμένο on-site προσωπικό του Οικονομικού
Φορέα, με χρόνο απόκρισης μικρότερο της μισής ώρας, καθ'
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όλη την διάρκεια του 24ωρου. Συνολικά θα πρέπει να
προσφέρονται πέντε (5) ώρες ανά μήνα (βάσει κλήσης από
στελέχη του Φορέα Λειτουργίας που θα υποδειχθούν). Σε
περίπτωση μη ανάλωσης του ανωτέρω χρόνου θα πρέπει να
υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του ανωτέρω χρόνου
καθ' όλη την διάρκεια ενός έτους - δηλαδή 5 x 12 = 60 ώρες.
19. Χρήση ειδικού λογισμικού για την άμεση προώθηση και
καταγραφή των αιτήσεων του Φορέα Λειτουργίας, σχετικά
με τις ζητούμενες υπηρεσίες πρόσβασης, παροχής First-level
Remote Support κλπ. απομακρυσμένη παρακολούθηση της
εξέλιξης των αιτήσεων του πελάτη, ενώ θα υπάρχει και η
δυνατότητα άμεσης δημιουργίας αναφορών.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Business Continuity)
20. Να προσφερθεί η χρήση δέκα (10) θέσεων εργασίας για
συνολικά δέκα (10) ημέρες χρήσης (10θέσεις x 10ημέρες x
24ώρες) - εφόσον χρειασθεί για πιθανές μελλοντικές ανάγκες
Business Continuity - από στελέχη του Φορέα Λειτουργίας
που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Να
περιλαμβάνεται γραφείο εργασίας περίπου 100εκ x 70εκ,
τροχήλατης καρέκλας και παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού
κέντρου).
21. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει την
δυνατότητα να παρέχει τριάντα (30) πρόσθετες θέσεις
εργασίας (όπως παραπάνω) εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη.
22. Δυνατότητα παροχής βοηθητικών χώρων (meeting rooms,
κουζίνες, τουαλέτες) ώστε να είναι δυνατή η παραμονή και
εργασία του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής, σε
περίπτωση δοκιμών ή πραγματικού Disaster εφόσον
χρειαστεί.
23. Διάθεση ειδικού χώρου φύλαξης tapes, με ελεγχόμενη
πρόσβαση και κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.
24. Διάθεση αποθηκευτικού χώρου διαστάσεων τουλάχιστον
ενός (1) rack. Ο χώρος θα είναι φυλασσόμενος ή/και
ασφαλισμένος.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
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25. Κλιματισμός με μονάδες κλειστού συστήματος (close
control system) με λειτουργία ψύξης, ύγρανσης και
αφύγρανσης σε διάταξη τουλάχιστον Ν+1.Οι εγκατεστημένες
υποδομές κλιματισμού του κόμβου θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον κατά 500% μεγαλύτερες από τις απαιτήσεις του
κλιματισμού του έργου. Οι υποδομές αυτές (ψυκτικά
συγκροτήματα,
κλιματιστικές
μονάδες)
θα
είναι
αποκλειστικά για χρήση χώρων φιλοξενίας εξοπλισμού
(colocation) και όχι για άλλες χρήσεις (γραφειακούς χώρους,
χώρους επιχειρηματικής συνέχειας κ.λπ.)
26. Εξασφάλιση περιβαλλοντικών συνθηκών θερμοκρασία
χώρου και σχετικής υγρασίας ανά rack, 22 βαθμών κελσίου
(+/-4) και σχετική υγρασία χώρου 50% (+/- 15%) με
διαθεσιμότητα τουλάχιστον 99,9% και εγγυημένες μέσω
ειδικού SLA. Ο ακριβής τρόπος μέτρησης και
παρακολούθησης του SLA , θα προσδιοριστεί από την
Αναθέτουσα Αρχή κατά τη μελέτη εφαρμογής και θα πληροί
τους όρους της παραγράφου 0.του Παραρτήματος Ι.
27. Η μέτρηση θα γίνεται από κατάλληλους αισθητήρες
τοποθετημένους στους κρύους διαδρόμους που θα
καλύπτουν όλα τα rack του φιλοξενούμενου εξοπλισμού του
Φορέα Λειτουργίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είτε
θα αποστέλλονται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα
στο καταγραφικό σύστημα (NMS) του Φορέα Λειτουργίας ή
θα είναι διαθέσιμα μέσω Web- based κονσόλας διαχείρισης
σε εξουσιοδοτημένα στελέχη του Φορέα Λειτουργίας (πλήρη
ιστορικά στοιχεία μετρήσεων).
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ
28. Το Disaster Recovery Site θα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο
σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος σε διάταξη 2Ν με
διαθεσιμότητα τουλάχιστον 99,99% και εγγυημένης μέσω
ειδικού SLA. Ο ακριβής τρόπος μέτρησης και
παρακολούθησης του SLA , θα προσδιοριστεί από την
Αναθέτουσα Αρχή κατά τη μελέτη εφαρμογής και θα πληροί
τους όρους της παραγράφου 0. του Παρατήματος Ι.
Οι εγκατεστημένες υποδομές αδιάλειπτης ισχύος του κόμβου
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 500% μεγαλύτερες από
τις απαιτήσεις ισχύος του κόμβου του έργου. Οι υποδομές
αυτές (Μετασχηματιστές, Γεννήτριες, UPS, διανομή ισχύος
κ.λπ.) θα είναι αποκλειστικά για χρήση χώρων φιλοξενίας
εξοπλισμού (colocation) και όχι για άλλες χρήσεις
(γραφειακούς χώρους, χώρους επιχειρηματικής συνέχειας
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κ.λπ.)
29. Το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος θα πρέπει να
φέρει ενεργητικά φίλτρα καταπολέμησης των αρμονικών.
30. Σε περίπτωση που υπάρξει πτώση τάσης μικρής
διάρκειας, οι μονάδες UPS σε συνεργασία με τους
συσσωρευτές θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του
συστήματος σε ηλεκτρική ενέργεια. Σε περίπτωση που
υπάρξει πτώσης τάσης μακράς διαρκείας, θα μπαίνει σε
λειτουργία γεννήτρια, η οποία θα είναι αρκετής ισχύος ώστε
να συντηρήσει το πλήρες ηλεκτρικό φορτίο του συστήματος
για τουλάχιστο 24 ώρες η κάθε μία από αυτές. Όλες οι
γεννήτριες θα πρέπει να λειτουργούν σε συνεργασία με τις
μονάδες UPS, ώστε σε περίπτωση πτώσης τάσης, να μην
υπάρξει διακοπή στην παροχή ρεύματος στον εξοπλισμό.
31. Στην παροχή ισχύος θα παρεμβάλλεται με ευθύνη του
Οικονομικού Φορέα όργανο ή όργανα μέτρησης καταγραφής
της κατανάλωσης (kWh) για το σύνολο του εξοπλισμού. Τα
αποτελέσματα των μετρήσεων είτε θα αποστέλλονται
αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα στο καταγραφικό
σύστημα (NMS) του Φορέα Λειτουργίας ή θα είναι διαθέσιμα
μέσω Web- based κονσόλας διαχείρισης σε εξουσιοδοτημένα
στελέχη του Φορέα Λειτουργίας (πλήρη ιστορικά στοιχεία
μετρήσεων).
32. Το ηλεκτρολογικό δίκτυο διανομής θα πρέπει να:
α) έχει εγκατεστημένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας
και σύστημα προστασίας από υπερτάσεις/υποτάσεις,
β) είναι διπλό ανεξάρτητο και αυτόνομο και να προσεγγίζει
όλα τα ικριώματα που θα εγκατασταθούν.
33. Στις υποδομές του Disaster Recovery θα πρέπει να είναι
εγκατεστημένη κατάλληλη γείωση, ενώ στον χώρο
φιλοξενίας των υποδομών της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει
να υπάρχει εγκατεστημένος κάναβος γείωσης.
ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
34. Πρόσβαση στο χώρο του εξοπλισμού αποκλειστικά από
τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και στελέχη του
Οικονομικού Φορέα που έχουν λάβει έγγραφη άδεια από την
Αναθέτουσα Αρχή.
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35. Τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του εξοπλισμού καθ'
όλη τη διάρκεια μιας ημέρας (24 ώρες), σε εργάσιμες και μη
ημέρες.
36. Ο χώρος εντός του ειδικού κλωβού ασφαλείας (security
cage) που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της Αναθέτουσας
Αρχής θα διαθέτει Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης (π.χ. ειδικές
μαγνητικές κλειδαριές και αναγνώστες καρτών ασφαλείας
τύπου proximity τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο
από κάθε χώρο) και η πρόσβαση θα καταγράφεται αυτόματα
σε υπολογιστικό σύστημα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει
τουλάχιστον δέκα (10) proximity κάρτες πρόσβασης.
37. Σύστημα παρακολούθησης του χώρου και ψηφιακής
καταγραφής (CCTV), το οποίο θα καταγράφει τις κινήσεις του
προσωπικού εντός του ευρύτερου χώρου και των εισόδων
του που θα βρίσκεται ο κλωβός ασφαλείας που θα
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της Αναθέτουσας Αρχής. Η
καταγραφή και αποθήκευση των video παρακολούθησης του
χώρου θα γίνεται σε ειδική δικτυακή συσκευή μέσω της
οποία θα μπορεί να ανευρίσκεται οποιοδήποτε video έχει
εγγραφεί σύμφωνα με κριτήρια όπως κάμερα, ώρα, ημέρα,
κλπ. Τα καταγεγραμμένα video θα καλύπτουν χρονική
περίοδο τουλάχιστον ενός (1) μήνα εκτός και αν η Αρχή
Προστασίας Δεδομένων επιτρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή
την διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
38. Θα είναι δυνατή, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα
Αρχή, η εγκατάσταση επιπλέον συστήματος ψηφιακής
καταγραφής και εντός του κλωβού ασφαλείας, που θα
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της Αναθέτουσας Αρχής με
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό σε πραγματικό χρόνο από τα
κεντρικά γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.
39. Ύπαρξη αποκλειστικού και εξειδικευμένου προσωπικού
ασφαλείας (πέραν του εξειδικευμένου on-site τεχνικού
προσωπικό υποστήριξης του Οικονομικού Φορέα (βλ.
ανωτέρω) καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και όλες τις
ημέρες της εβδομάδας (24x7x365).
40. Σύστημα συναγερμού με τα ανάλογα ραντάρ και παγίδες
για την πλήρη κάλυψη όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων.
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Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού θα υπάρχει
ηχητικό σήμα στο χώρο αλλά και θα δίνει σήμα τόσο στην
Αστυνομία όσο και στη εταιρεία φύλαξης των Κτιριακών
Εγκαταστάσεων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ/ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
41. Σύστημα πρόωρης ανίχνευσης πυρκαγιάς μέσω
αναρρόφησης και δειγματοληψίας του αέρα του χώρου. Σε
όλους τους χώρους θα τοποθετηθούν δύο (2) ανεξάρτητα
συστήματα όπως ανωτέρω το μεν πρώτο κάτω από το
ψευδοπάτωμα το δε δεύτερο άνω του ψευδοπατώματος.
42. Κομβία αναγγελίας φωτιάς (φωτεινές
συνδεδεμένα με το σύστημα πυρανίχνευσης.

ενδείξεις),

43. Σειρήνες συναγερμού συνδεδεμένα με το σύστημα
πυρανίχνευσης.
44. Αυτόνομη κατάσβεση ανά τμήμα του χώρου κάλυψης
(ψευδοπάτωμα, κυρίως χώρος).
45. Επίτευξη πυραντοχής τουλάχιστον 30 λεπτών του
δωματίου εξοπλισμού.
46. Το κατασβεστικό υλικό θα πρέπει:
- να είναι αναγνωρισμένο από διεθνείς οργανισμούς
πιστοποίησης.
- να είναι κατάλληλο για χώρο όπου υπάρχει
παρουσία εργαζομένων και ηλεκτρολογικού /
μηχανολογικού εξοπλισμού.
να είναι αέριο υπό πίεση ή στερεό τύπου AEROSOL (στερεό
που γίνεται αέριο).
47. Οι φιάλες με το υλικό κατάσβεσης πρέπει:·
 να είναι κατασκευασμένες με χαλύβδινους σωλήνες
υψηλής πίεσης.
να φέρουν μανόμετρο για την ένδειξη της πίεσης.
48. Οι έξοδοι διαφυγής του κατασβεστικού υλικού θα είναι
τοποθετημένοι στο ψευδοπάτωμα και τους τοίχους.
49. Σε περίπτωση αστοχίας της αυτόματης ενεργοποίησης
(μέσω πυρανίχνευσης) να διασφαλίζεται η χειροκίνητη
ενεργοποίηση με εφεδρικό σύστημα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
D.1 Κόστος Αρχικής Εγκατάστασης (άπαξ κόστος)
Αναφέρατε παρακάτω όλα τα εφάπαξ κόστη που αφορούν τις εργασίες της φάσης Α’

Α/Α

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ[€]
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
24% [€]

ΣΥΝΟΛΟ D1

D. 2 Μηνιαίο Κόστος στέγασης, φύλαξης και υποστήριξης
Αναφέρατε παρακάτω όλα τα κόστη που αφορούν στις υπηρεσίες της φάσης Β’

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
[€]
24% [€]

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ D2

D.3 Μέγιστο Ετήσιο Κόστος Ηλεκτροδότησης και Ψύξης (ΚΗΨ)
Αναφέρατε παρακάτω το μέγιστο ετήσιο κόστος Ηλεκτροδότησης και Ψύξης (ΚΗΨ) του
εξοπλισμού.
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγιστο Ετήσιο κόστος
ηλεκτροδότησης και ψύξης
του εξοπλισμού (ΚΗΨ)
υπολογιζόμενο στη μέγιστη
εγγυημένη κατανάλωση
105kW.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΤΙΜΗ
ΕΤΗΣΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ 24% [€]
[€]
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ
(KWh)

ΣΥΝΟΛΟ D3

D.4 Κόστος Αρχικής Εγκατάστασης (άπαξ κόστος) για την επέκταση της υποδομής,
προκειμένου να φιλοξενήσει το δικαίωμα προαίρεσης (έξι επιπλέον ικριώματα).

Α/Α

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
[€]
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
[€]
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
[€]

ΣΥΝΟΛΟ D4

D.5 Επιπλέον Μηνιαίο Κόστος στέγασης, φύλαξης και υποστήριξης για το δικαίωμα
προαίρεσης (έξι επιπλέον ικριώματα).

Α/Α

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
[€]
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
[€]
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
[€]

ΣΥΝΟΛΟ D5
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D.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς έργου
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24% [€]

ΜΕ ΦΠΑ 24%
[€]

Κόστος Αρχικής Εγκατάστασης D1
1
2

3

4

5

Κόστος στέγασης, φύλαξης και
υποστήριξης αρχικής εγκατάστασης
D2

Μέγιστο ετήσιο κόστος
ηλεκτροδότησης και ψύξης του
εξοπλισμού (ΚΗΨ) υπολογιζόμενο
στη μέγιστη εγγυημένη
κατανάλωση 105kW D3
Κόστος Αρχικής Εγκατάστασης
προαίρεσης (για τα έξι επιπλέον
ικριώματα) D4
Κόστος στέγασης, φύλαξης και
υποστήριξης για την προαίρεση των
έξι επιπλέον ικριωμάτων D5
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, το
οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.
1599/1986 (Α75), ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν
λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 73,74,75,76 και 77
του ιδίου νόμου.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί,
σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο χώρο του παρόντος ηλεκτρονικού
διαγωνισμού απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να το
συμπληρώσουν και να το καταθέσουν.
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει
στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/. Στην
ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει
(ανεβάσει) το αρχείο του συγκεκριμένου διαγωνισμού που «κατέβασε» από το
ΕΣΗΔΗΣ.

Στην 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. Αν είναι δυνατό, υπογράφει
ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι
πλέον δυνατή η εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή
.pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο
PDF μέσω Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF).
Διαφορετικά μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας
αρχείων PDF που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux,
το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.

Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμα και αν το έχει
υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
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Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο
φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου
2.2.3 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών
φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από
κάθε μέλος της ένωσης.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5, το Ε.Ε.Ε.Σ. περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον
αφορά τους φορείς αυτούς.
Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν)
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, το
Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται και από τους υπεργολάβους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Α.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δ/νση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου
Τ.Κ. 10163, Καλλιθέα Αττικής
Εγγύηση Συμμετοχής, υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού
των ευρώ . . . . . . . . . . . . . . για
(Σε περίπτωση οικονομικού φορέα) τον Οικονομικό Φορέα ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ
……….., με Α.Φ.Μ. …………………
(ή σε περίπτωση Ένωσης) τους Οικονομικούς Φορείς
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ……………………….
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ……………………….
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ……………………….
ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου υποχρέων μεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης οικονομικών φορέων,
για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ….…………. ή τυχόν επανάληψή του,
με αντικείμενο ……………….. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθόλον τον 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 της προμήθειας σε αυτήν.
Το ανωτέρω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικώς ή μερικώς, χωρίς
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του
βάσιμου ή μη της απαίτησης σας, εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
ή
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Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο
εκδόθηκε. (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ'
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας
προ της ημερομηνίας 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 Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Β. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δ/νση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου
Τ.Κ. 10163, Καλλιθέα Αττικής
Εγγύηση υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Πληροφορηθήκαμε ότι
(Σε περίπτωση οικονομικού φορέα): ο Οικονομικός Φορέας …………… Οδός ………….
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………, με Α.Φ.Μ. ……………………….
(ή σε περίπτωση Ένωσης): οι Οικονομικοί Φορείς:
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.
……………………….
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.
……………………….
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.
……………………….
σαν Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές, σύμβαση, που θα
καλύπτει την. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., συνολικής αξίας . . . . . . . . . . . . . . . . .,
κατόπιν της αρ. ………………………. απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία ή η
Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5%
της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για. . . . . . . . . . . .
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα . . . . . . . . . . . . παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση
υπέρ της Εταιρίας ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1) . . . . . . και 2) . . . . . .
. ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου υποχρέων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών, και εγγυάται
προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτουμένη του
δικαιώματος της ένστασης της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε εσάς, μέσα
σε πέντε (5) ημέρες, ανεξαρτήτως τυχόν αμφισβητήσεων, αντιρρήσεων ή ενστάσεων
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 υπερβαίνει το
οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα

Σελίδα 107 από 117

21PROC008376906 2021-04-01
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και
Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»

ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον
οποίο εκδόθηκε. (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία σας προ της ημερομηνίας 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 Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τηλέφωνο:

Τόπος Γέννησης:
E-mail:

Fax:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

Τίτλος Θέσης

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Πρόσληψης
στην εταιρεία

ΕΡΓΑΣΙΑ
Όνομα Εταιρείας

ΡΟΛΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Σχέδιο Σύμβασης
[ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ,
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΘΡΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ή ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ]

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ]
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων
Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ]

«Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων
Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)»»
Στην Αθήνα σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑΣ] του έτους 202.., [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω
συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον ………………………….. κ
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ] καλούμενο εφεξής στην παρούσα σύμβαση με τη
συντετμημένη λέξη «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα
σύμβαση ύστερα από την [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ -ΑΔΑ:……………. –
ΑΔΑΜ:……………………..] απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ανοικτής,
διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, που προκηρύχθηκε με την [ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ]/[ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΔΑ:……………., ΑΔΑΜ:…………….] Διακήρυξη.
και αφετέρου
Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ ΑΝΑΔΟΧΟΥ]
υπάγεται στη [ΔΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε.
& Ε.Π.Ε.], η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
ή
[Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:
Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ], που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ ΑΝΑΔΟΧΟΥ],
υπάγεται στη [ΔΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε.
& Ε.Π.Ε.]
Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ], που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ ΑΝΑΔΟΧΟΥ],
υπάγεται στη [ΔΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε.
& Ε.Π.Ε.] ή
εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ] Συμβολαιογραφικού εγγράφου
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σύστασης Ένωσης του Συμβολαιογράφου [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ]
και η οποία (η Ένωση Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,]
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση κατακύρωσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, στο
πλαίσιο της σύμβασης αυτής, την «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας
Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery
Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)».
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν,
καθώς και στα Παραρτήματα ………., που επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 1: Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και
έχουν την έννοια που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια
σύμβαση η εκτέλεση του έργου

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως
εκπροσωπείται νομίμως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

Το υπ΄ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ]/[ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ]
ΑΔΑ:………… ΑΔΑΜ:………………τεύχος των προδιαγραφών που
περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις,
με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο δημόσιος διαγωνισμός

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:

Αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως ορίζεται

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, με έγγραφη δήλωσή του, στην
οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,
fax, κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες
επικοινωνίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ με αυτόν
ΕΠ:

Η Επιτροπή Παραλαβής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης,
όπως αυτή θα ορισθεί με Υπουργική Απόφαση
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ΕΡΓΟ:

Το σύνολο των υπηρεσιών που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παράσχει, όπως
αυτές περιγράφονται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η συμφωνία, που υπογράφεται για το σύνολο των υπηρεσιών
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που έχει επιλεγεί για την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης. 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

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ:

Η συνολική τιμή στην οποία κατακυρώθηκε η παροχή των
υπηρεσιών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως εκπροσωπείται
νομίμως, από τον Υπουργό, και κατά περίπτωση (α) η Διεύθυνση
Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου, 101 63 Καλλιθέα,
Αττικής και (β) η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή η Διεύθυνση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ που
κατ΄ αρμοδιότητα σχετίζεται με το υπό εκτέλεση ΕΡΓΟ

ΦΑΣΕΙΣ:

Οι φάσεις του ΕΡΓΟΥ, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σε συνδυασμό με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 2: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης
Με την παρούσα, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι της
αμοιβής που αναφέρεται παρακάτω στην παρούσα (Άρθρο 6) την «Παροχή
Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης
από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)».
Η σύμβαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε
συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ]/[ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ]ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] απόφασης
κατακύρωσης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
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Με την παρούσα σύμβαση η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών
στέγασης και λειτουργίας κέντρου ανάκαμψης από καταστροφή.
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
 Υπηρεσίες

αποσύνδεσης, μεταφοράς και επανασύνδεσης του εξοπλισμού,
όπως αναλυτικότερα ορίζονται στο Παράρτημα της Παρούσας.

 Υπηρεσίες

φιλοξενίας και λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων, όπως
αναλυτικότερα ορίζονται στο Παράρτημα της Παρούσας.

 Υπηρεσίες

απομακρυσμένης υποστήριξης πρώτου επιπέδου (First-level Remote
Support) βάσει κλήσης, όπως αναλυτικότερα ορίζονται στο Παράρτημα της
Παρούσας.

 Πρόσθετες

υπηρεσίες επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity), όπως
αναλυτικότερα ορίζονται στο Παράρτημα της Παρούσας.

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα
ΣΥΜΒΑΣΗ.
Άρθρο 3: Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες,
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι ένας (1) μήνας προετοιμασία
εγκατάστασης- αν απαιτηθεί- και τρία (3) έτη φιλοξενία.
Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η ολοκλήρωση και παράδοση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με βάση το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ … της
παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δικαιούται να κάνει
εσωτερικές αλλαγές σε κάθε ΦΑΣΗ του παραπάνω χρονοδιαγράμματος χωρίς καμία
επιβάρυνση, εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν καθιστούν ανέφικτη τη συμφωνημένη
καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης των υπηρεσιών από τον
ΑΝΑΔΟΧΟ.
Άρθρο 4: Οργάνωση και Διοίκηση της σύμβασης
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 5: Επιτροπή Παραλαβής των υπηρεσιών
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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Άρθρο 6: Συμβατικό Τίμημα
Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανέρχεται σε Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ]
([ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €]), πλέον ΦΠΑ 24% Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ]
([ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €]), ήτοι συνολικά Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ]
([ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €]).
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρώντας το συμβατικό
αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της
παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς
και οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
Η αναλυτική κατάσταση κόστους ανά υπηρεσία παρουσιάζεται στο Παράρτημα … της
παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 7: Τρόπος πληρωμής
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 8: Τροποποιήσεις - Προσθήκες
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 9: Εγγυήσεις
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ]
εγγυητική επιστολή της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ] Τράπεζας συνολικού ποσού Ευρώ
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] λεπτών [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €], που αντιπροσωπεύει το
5% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ χωρίς ΦΠΑ για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση
των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με χρόνο ισχύος μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα που
την εξέδωσε.
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ επιστρέφεται μετά την οριστική
παραλαβή των υπηρεσιών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής επιστολής καλής
λειτουργίας.
Άρθρο 10: Όροι Εκτέλεσης της σύμβασης
10.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
10.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
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ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
10.3 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
10.4 ΕΝΩΣΕΙΣ
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 11: Ευθύνη και Ασφάλεια
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 12: Υπεργολαβίες
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 13: Εμπιστευτικότητα και Προστασία δεδομένων
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 14: Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 15: Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης (ΑΡΘΡΟ 217 του ν.4412/2016)
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 50% αυτής,
ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, πριν από τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, και έκδοσης σχετικής απόφασης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
Άρθρο 16: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (ΑΡΘΡΟ 133 του
ν.4412/2016)
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 17: Εκτέλεση της Σύμβασης
Η ΣΥΜΒΑΣΗ θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των
υπηρεσιών, γίνει η αποπληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και εκπληρωθούν οι
τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη ΣΥΜΒΑΣΗ.
Άρθρο 18: Καταγγελία της σύμβασης –Υποκατάσταση αναδόχου
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 19: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το κείμενο
της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός
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βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν όλα τα κατωτέρω
αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
(1)

Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ

(2) Η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων
Διαγωνισμού
(3)

Η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

(4)

Η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ]/[ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

Άρθρο 20: Ανωτέρα Βία
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 21: Γλώσσα της Σύμβασης
Η ΣΥΜΒΑΣΗ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα.
Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ η σύνταξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και σε άλλη
γλώσσα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 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 ΣΥΜΒΑΣΗ διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νομίμως από τους
συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα τρία
κατετέθησαν στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, και ένα έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
Άρθρο 22: ………………..
Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

…………………………..
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

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

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

ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος
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