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Επαναληπτικός Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την:
«Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του
G-CLOUD»
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Το ν. 4912/2022 "Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης"
(ΦΕΚ Α 59/17.3.2022).
2. Τον 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).
3. Τον Ν. 4727/2020 «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
(Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
4. Τον Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
5. Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων» (A’ 137), καθώς και τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας
95/46/ΕΚ.
6. Τον Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄134).
7. Τον Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
8. Τον Ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 44).
9. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, (Α΄ 147).
10. Τον Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’
74).
11. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
12. Τον Ν. 4172/2013, το άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Α’ 167).
13. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120),
όπως ισχύει
14. Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12,4093/12 και 4127/2013» και
ειδικότερα τις παραγράφου Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση της καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές,
όπως ισχύει (Α’ 107).
15. Τον Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’ 52).
16. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρ. 10 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και το άρθρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’
90), όπως ισχύει (Α’ 204).
17. Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248)
18. Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
19. Τον Ν. 2121 /1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (Α’ 25).
20. Το Π.Δ. 3/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και
Μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄3).
21. Το Π.Δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’85).
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Επαναληπτικός Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την:
«Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του
G-CLOUD»
22. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους –Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», (Α΄119).
23. το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών», (Α΄121).
24. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», (Α΄123).
25. Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64).
26. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (Α’ 145).
27. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως
ισχύει (Α΄ 34).
28. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
29. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 76928/09.07.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β’ 3075).
30. Την υπ’ αριθ. 64233/08.06.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (Β’ 2453).
31. Την υπ’ αριθ. 63446/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με
θέμα «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου, στο πλαίσιο των Δημοσίων
Συμβάσεων» (Β’ 2338).
32. Την υπ’ αριθ. 60967 ΕΞ 2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα:
«Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Β 2425).
33. Την υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με θέμα: «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).
34. Την Υ.Α. 40.4/163/2013 «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της
λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη
γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση
εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» (Β 401).
35. Την υπ’ αριθ. Υ6/2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας», (Β΄2902).
36. Την υπ’ αριθμ. 300 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός μετακλητού
Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης» (ΥΟΔΔ 592).
37. Την με αριθ. πρωτ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1662/2019 απόφαση «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαίωμα
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους Προϊστάμενους των Οργανικών Μονάδων που
υπάγονται στην ανωτέρω Γενική Γραμματεία (Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Αυτοτελών Τμημάτων (Β’ 4595).
38. Το με αριθμ. πρωτ. 28099 ΕΞ 2022 29.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010845510) πρωτογενές αίτημα του
Τμήματος Β – Λειτουργικής Μέριμνας & Διαχείρισης Υλικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου που αφορά στην επαναπροκήρυξη του διεθνούς
διαγωνισμού για την: «Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων
στις υποδομές του G-CLOUD», με την περιγραφή και τις τεχνικές απαιτήσεις υλοποίησης.

Σελίδα 3
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Επαναληπτικός Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την:
«Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του
G-CLOUD»
39. Το με αριθμ. πρωτ.: 30337 ΕΞ 2022 12.07.2022 τεκμηριωμένο αίτημα της Υπηρεσιακής Γραμματέως του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με την έγκριση της δαπάνης για την: «Μετάπτωση
ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του έργου GCLOUD».
40. Την με αριθμ. πρωτ.: 30529 ΕΞ 2022 13.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010924702 και ΑΔΑ: ΨΛΒ546ΜΤΛΠ-Ν0Ζ)
απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2023, ποσού των πεντακοσίων ενενήντα
χιλιάδων διακοσίων είκοσι εφτά ευρώ και εξήντα λεπτών (590.227,60€), συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού των εξόδων του
Ειδικού Φορέα 1053.202.0000000, ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και
επισκευών».
41. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30942 ΕΞ 2022 15.07.2022 (ΑΔΑ: Ψ61Β46ΜΤΛΠ-ΧΓΠ) βεβαίωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, με την έγκριση για την πραγματοποίηση της
δαπάνης εντός του οικονομικού έτους 2023. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2023, θα εκδοθεί
άμεσα και κατά προτεραιότητα η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
42. 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 του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διενέργεια επαναληπτικού, διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την: «Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων
στις υποδομές του G-CLOUD», όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων:
CPV: 31200000-8 «Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος»
CPV: 51100000-3 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού»
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων
εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (475.990,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24% (114.237,60 €) ή συνολικά πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια είκοσι εφτά ευρώ και εξήντα λεπτά
(590.227,60 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης δίνονται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών και ειδών 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.
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ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
(και α/α 168796)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22/07/2022
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

09/09/2022

12/09/2022

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 μ.μ.

ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
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: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων
ΜΕ ΕΝΤΟΛΉ ΥΠΟΥΡΓΟΎ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:









Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
Γενική Δ/νση Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης
Δ/νση Λειτουργείας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης &
Υποστήριξης Χρηστών
Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων
Τμήμα Β – Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνοπτικά στοιχεία Σύμβασης:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών
συστημάτων στις υποδομές του G-CLOUD

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV:
31200000-8 «Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος»
και
51100000-3 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού»
Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των
πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι εφτά ευρώ και
εξήντα
λεπτών
(590.227,60€),
συμπεριλαμβανομένου
του
αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 475.990,00€, πλέον ΦΠΑ: 114.237,60€)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ποσά χωρίς ΦΠΑ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται
στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων
ενενήντα ευρώ (475.990,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
(114.237,60 €) ή συνολικά πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων
είκοσι εφτά ευρώ και εξήντα λεπτών (590.227,60 €),
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Τακτικό Προϋπολογισμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

Σελίδα 6

22PROC010981670 2022-07-22

Επαναληπτικός Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την:
«Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του
G-CLOUD»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας
Διακήρυξης μέχρι και δέκα πέντε (15) ημέρες προ της καταληκτικής
προθεσμίας υποβολής προσφορών. 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 δεν εξετάζονται. Η Δ/νση Προμηθειών και Διοικητικής
Μέριμνας θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε
όλους όσους έχουν εγγραφεί στο Σύστημα και ενδιαφέρονται για τον
συγκεκριμένο διαγωνισμό τουλάχιστον έξι (6) 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

22/07/2022 ημέρα Παρασκευή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α)
όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών,
β)
όταν τα έγγραφα 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.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.

12/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 168796)
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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 φάκελο σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
ΤΡΟΠΟΣ
στην 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

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 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) απόφασης).
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ / Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων
997001671
Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου
Καλλιθέα Αττικής
17671
ΕΛΛΑΔΑ
EL304
210 90 98 491
n.galanis@mindigital.gr
Νικόλαος Γαλάνης
www.mindigital.gr
www.gsis.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι φορέας του Ελληνικού Δημοσίου και εντάσσεται στους
φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
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 γενικότερα.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
γ)
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, εκτός από την πλατφόρμα της διαδικτυακής πύλης του
ΕΣΗΔΗΣ, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και από στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.gsis.gr
και www.mindigital.gr.
α)

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
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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 τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων
και επισκευών», για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30529 ΕΞ 2022 13.07.2022
(ΑΔΑΜ: 22REQ010924702 και ΑΔΑ: ΨΛΒ546ΜΤΛΠ-Ν0Ζ) έγκριση ανάληψης υποχρέωσης.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες διασύνδεσης και μετάπτωσης των υφιστάμενων
ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών που τροφοδοτούν τα κέντρα δεδομένων (Data Centers) της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στις υποδομές του G-Cloud, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του κατά TIER III προτύπου,
όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της διακήρυξης.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και
των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των υπηρεσιών, ήτοι αποτελείται από ένα (1) τμήμα, το οποίο
περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να παρασχεθούν από τον
Ανάδοχο, κατά τη διάρκειά της σύμβασης. Κατόπιν τούτου προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των
ζητουμένων υπηρεσιών του τμήματος και όχι για μέρος αυτών.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων CPV: 31200000-8 «Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος» και 51100000-3
«Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού»
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (475.990,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (114.237,60€) ή
συνολικά πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι εφτά ευρώ και εξήντα λεπτών (590.227,60€),
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. Η προσφερόμενη τιμή για τα επιμέρους είδη ή

τις επιμέρους υπηρεσίες δύναται να διαφοροποιείται από τον αντίστοιχο επιμέρους
προϋπολογισμό, υπό τον προϋπόθεση ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει την
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης, ήτοι δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων
ενενήντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι εφτά ευρώ και εξήντα λεπτών (590.227,60€),
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης της βάσης δεδομένων (εφόσον
ενεργοποιηθεί) ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει
Τιμής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης γίνεται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας.
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1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και αναφέρονται αναλυτικά στο προοίμιο της
απόφασης.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17.00
μ.μ., ήτοι σε προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση, σύμφωνα
με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016. 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 το άρθρο 9 της
υπουργικής απόφασης 64233/08.06.2021 (Β’ 2453).
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 12η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα
10.00 π.μ. από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι της
Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού (εφεξής «Επιτροπή
Διαγωνισμού») εφαρμόζοντας όλες τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19/07/2022.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3
του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
168796 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
στον ιστότοπο www.gsis.gr και www.mindigital.gr

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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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:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 31440 ΕΞ 2022 18.07.2022 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.
Ο φάκελος της δημόσιας σύμβασης που τηρείται στο ΕΣΗΔΗΣ, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με
α/α 168796.
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 αποκλειστικά 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 δέκα πέντε (15)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και απαντώνται αντίστοιχα στο
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη - μέσω της Διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr

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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
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Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ειδικότερα, στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), ενώ 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,
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, 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.

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 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.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 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 και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
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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.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της παραγράφου 2.2.2 συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του
Παραρτήματος VIΙ, ενώ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, της παραγράφου 4.1 θα συνταχθεί σύμφωνα με το
Υπόδειγμα Β του Παραρτήματος VIΙ.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2
2.2.1

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
Δικαίωμα 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 ,5,6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
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συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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,
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.6 της παρούσας.
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, αξίας ίση με
το δύο επί τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Αναλυτικότερα για την συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης οι συμμετέχοντες
οικονομικοί φορείς καταθέτουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα
εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (9.519,80€) η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη κατά τα ουσιώδη
σημεία με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος VII.
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 τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
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
στην παρ.3του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:
α)αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
β) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8,
γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και
3.2),
δ)δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης,
Σελίδα 18

22PROC010981670 2022-07-22

Επαναληπτικός Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την:
«Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του
G-CLOUD»
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016,
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,
ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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 απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση)
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής –
μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
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διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103) ,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) ,
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 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων) .
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
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
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά -τους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά -τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της
εταιρείας.
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 κατά τα ανωτέρω, 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.
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Οι ως άνω υποχρεώσεις 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 Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο υποβάλλει ως προκαταρτική απόδειξη
σύμφωνα με την παρ. 2.2.9.1. ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο
οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3 Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν
επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγοι δημόσιας υγείας
ή/και λόγοι προστασίας του περιβάλλοντος.
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,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής 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) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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 εκ προθέσεως σοβαρών -απατηλών 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 της παραγράφου 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
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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 .
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 από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
2.2.3.5. (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ)
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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, 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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
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 μητρώα 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.
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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 περίπτωσης ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση πρέπει να καλύπτεται από κάθε ένα
μέλος της ένωσης.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε ένα
από τα τρία (3) τελευταία έτη (2019, 2020, 2021), ή για όσο χρονικό διάστημα δραστηριοποιείται ο
οικονομικός φορέας στην αγορά (σε περίπτωση που δραστηριοποιείται λιγότερο από τρία έτη),
μεγαλύτερο ή ίσο με το εκατό τριάντα τοις εκατό (130%), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της σύμβασης, ήτοι των τριακοσίων εβδομήντα εφτά χιλιάδων
ευρώ €618.787,00.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
απαιτείται:
1.

Κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2019, 2020, 2021) ο οικονομικός φορέας να έχει ολοκληρώσει ή να
έχει συμμετάσχει ως μέλος ένωσης, είτε στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε. σε συμβάσεις
παρόμοιες με το αντικείμενο της παρούσας δηλαδή σε έργα υποδομών που αφορούν κέντρα
δεδομένων και να καλύπτουν τις παρακάτω απαιτήσεις:
a. Ένα (1) τουλάχιστον πλήρες έργο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κέντρου δεδομένων με ισχύ
ΙΤ εξοπλισμού 180 KVA (τουλάχιστον ίση με αυτή του παρόντος) και συνολικού
προϋπολογισμό μεγαλύτερο από €475.990,00
ΚΑΙ

2.

b. Ένα (1) τουλάχιστον έργο που αφορά στη σχεδίαση, εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης κέντρου δεδομένων με την υποστήριξη συστηματικών διαδικασιών μέτρησης
και ανάλυσης της ενεργειακής απόδοσης με ισχύ ΙΤ φορτίου μεγαλύτερη από 180 KVA.
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει μεταξύ άλλων:
 Να συμπεριλαμβάνει στην οργανωτική του δομή οντότητες (όπως ενδεικτικά τμήματα,
Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων, την υλοποίηση Η/Μ υποδομών
καθώς και την Τεχνική αυτών, ή ισοδύναμες αρμοδιότητες.

3.

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε δεξιότητες για την ανάληψη της
υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα απαιτείται:
Υπεύθυνος Έργου με τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρίες:
 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
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Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering), Διοίκηση Επιχειρήσεων,
 επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών σε Διαχείριση Έργων κρίσιμων
υποδομών
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου με τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρίες:
 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική (engineering), Διοίκηση Επιχειρήσεων,
 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Διαχείριση Έργων κρίσιμων
υποδομών
Καθώς οι υποδομές του G-Cloud είναι συμβατές με τι απαιτήσεις για πιστοποίηση Tier III κατά
Uptime Institute, θα πρέπει η ομάδα έργου να διαθέτει τουλάχιστον ένα μηχανικό με Πιστοποίηση
Accredited TIER Designer από το UPTIME Institute.
Tο κάθε ένα στέλεχος του Οικονομικού Φορέα που θα αναλάβει κάποιον/ους ρόλους στην ομάδα
έργου θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τριετή (3ετή) επαγγελματική εμπειρία σε συναφές
αντικείμενο.
4.

Ο Οικονομικός φορέας μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας.

Σε περίπτωσης ένωσης οικονομικών φορέων οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά
από όλα τα μέλη της ένωσης, υπό την αίρεση και της παραγράφου 2.2.8.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν
Πιστοποιητικό από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας:
─

ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

─

ISO 14001:2015 για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

─

ISO 50001:2011 για σύστημα ενεργειακής διαχείρισης.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνει 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.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα 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 τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
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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 τα 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.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
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 δια του ΕΕΕΣ
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.
2.2.9.1 Προκαταρκτική 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 σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 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 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
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
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 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 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 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. Στο ΕΕΕΣ 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.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
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όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
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
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το 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 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 (eCertis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 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.
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.
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 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας 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,
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 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 ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
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 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 επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:


Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών (2019, 2020, 2021). Σε
περίπτωση υποψηφίων, που διαρκεί ακόμη η προθεσμία δημοσίευσης των οικονομικών
καταστάσεων χωρίς αυτές να έχουν δημοσιευθεί, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης
Δήλωσης ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης με τα
ανωτέρω στοιχεία για τα αντίστοιχα έτη. Για τους οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στο
εξωτερικό, προσκομίζονται τα αντίστοιχα – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι – δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην κατάρτιση
ισολογισμών θα πρέπει να προσκομιστεί το έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων όπως αναφέρεται και παραπάνω στην ίδια παράγραφο. Στην περίπτωση που ο
υποψήφιος εδρεύει στο εξωτερικό, τα αντίστοιχα ισχύοντα αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση
που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος taxis ή
Εκκαθαριστικά Σημειώματα ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά.



Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις
διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει η ανωτέρω
επάρκεια.



Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το
σχετικό κριτήριο πρέπει να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Για την απόδειξη της εμπειρίας στην υλοποίηση αντίστοιχων συμβάσεων (2.2.6) συμπληρωμένο πίνακα
και αντίγραφα των σχετικών Αποδεικτικών Ορθής Υλοποίησης (π.χ. Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση
καλής εκτέλεσης).
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
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Πίνακα των κυριότερων συμβάσεων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος στο
οριζόμενο χρονικό διάστημα. Ο Πίνακας των κυριότερων ανωτέρω συμβάσεων πρέπει να συνταχθεί
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΫΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΙ

ΗΜΕΡΟΜ

ΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΛΟΓΙΣΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΗΝΙΑ ΚΑΙ

/ΑΠΟΔΕΚΤ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΟΣ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΗΣ

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

(από –
έως)

(προϋπολογ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙ
ΩΣΗΣ

ισμός)

(τύπος &
ημ/νία

Όπου:
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:
Α) Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών των έργων είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα (Αναθέτουσες Αρχές), η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αποδεικνύεται με σχετικά Αποδεικτικά
Ορθής Υλοποίησης (π.χ. Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης) (ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα), τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Από τα αναγραφόμενα
στα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα, θα πρέπει να συμπεραίνεται η άρτια και εντός του
χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του έργου, η ημερομηνία ολοκλήρωσής του, το αντικείμενο της
υπηρεσίας, το τελικό καταβληθέν οικονομικό τίμημα.
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν και τα αντίγραφα των υπογεγραμμένων συμβάσεων των έργων.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου εκάστου Έργου, όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό Αποδεικτικό Ορθής Υλοποίησης (π.χ
Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης) και όχι η ημερομηνία έκδοσης του Αποδεικτικού
Ορθής Υλοποίησης.
Β) Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του αποδέκτη (όπου
κι εδώ από τα αναγραφόμενα θα πρέπει να συμπεραίνονται τα παραπάνω στοιχεία του σημείου Α), την
προσκόμιση της σχετικής έγγραφης Σύμβασης (αντίγραφο), καθώς και αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου
για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας και του σχετικού extrait της τράπεζας για την εξόφληση του
τιμολογίου. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία εκδόσεως του Τιμολογίου.
Γ) Αν στις συμβάσεις του Πίνακα ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετείχε ως μέλος Ένωσης ή
Κοινοπραξίας, επιπρόσθετα προσκομίζει αντίγραφο Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το ποσοστό
συμμετοχής του στην Ένωση / Κοινοπραξία.
Για την απόδειξη των απαιτήσεων αναφορικά με την οργανωτική του δομή, ο οικονομικός φορέας οφείλει
να υποβάλει αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών:


Επιχειρηματική δομή



Τομείς δραστηριότητας
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 Προϊόντα και υπηρεσίες
με σαφή αναφορά στις οντότητες (πχ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την εν λόγω
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας της ομάδας έργου (2.2.6.) (ανά τμήμα) οφείλει να καταθέσει:
Α) Πίνακα με τα στοιχεία των μελών που συμμετέχουν στην ομάδα έργου σύμφωνα με το ακόλουθο
υπόδειγμα:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο Μέλους

Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης

Ρόλος στην Ομάδα Έργου –Θέση

Ομάδας Έργου

ή Κοινοπραξίας) ή υπεργολάβος

στο σχήμα υλοποίησης

ή εξωτερικός συνεργάτης

Β) Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, στα οποία θα πρέπει να
αποτυπώνονται σαφώς, οι σπουδές τους - εξειδικευμένες γνώσεις, η επαγγελματική ενασχόληση και
εμπειρία που κατέχουν στην παροχή υπηρεσιών συναφών με αυτές της παρούσας Διακήρυξης και
αντίστοιχες με τις ζητούμενες για τη θέση που καταλαμβάνουν στην Ομάδα Έργου.
Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τη μορφή του υποδείγματος της
διακήρυξης (Παράρτημα VII).
Β) Υπεύθυνη δήλωση από κάθε μέλος της ομάδας έργου, όπου θα δηλώνεται ότι όλα τα αναγραφόμενα
και υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση τυχών εξωτερικών συνεργατών ή στελεχών
υπεργολάβων που συμμετέχουν στην ομάδα έργου, επιπλέον θα δηλώνουν και ότι αποδέχονται τη
συνεργασία τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία
υπογραφής μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών (δεν απαιτείται
το γνήσιο της υπογραφής).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων, αλλά σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω
κριτήριο αρκεί να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι
πιστοποιητικά ή ισοδύναμα αυτών:
─

ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

─

ISO 14001:2015 για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

─

ISO 50001:2011 για σύστημα ενεργειακής διαχείρισης.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
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ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) 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 στο ΓΕΜΗ προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
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.
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. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
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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.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 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. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας 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, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

2.3



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.

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα I, II & III της
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και είδη.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά 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.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

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 στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
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(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στα σχετικά άρθρα ή
παραρτήματα της διακήρυξης.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής:
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
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Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης,
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.
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Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
Στον φάκελο με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Ο αριθμός της Διακήρυξης.
Ο τίτλος της σύμβασης
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα από α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα I II & ΙΙΙ 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.
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε
σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική
προσφορά), παραπέμποντας στα σχετικά άρθρα ή παραρτήματα της διακήρυξης.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με το Υπόδειγμα του
Παραρτήματος V της παρούσας Διακήρυξης.
Οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών και ειδών δίνονται σε ευρώ ανά μονάδα.
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 οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικούς φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις
αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως οικονομική
προσφορά), παραπέμποντας στα σχετικά άρθρα ή παραρτήματα της διακήρυξης.
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
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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 καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει το συνολικό
προϋπολογισμό της σύμβασης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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 την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
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
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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 να παρατείνουν την προσφορά τους.
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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 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 ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
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 την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 και 103 του Ν.4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
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) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016
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ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

Σελίδα 40

22PROC010981670 2022-07-22

Επαναληπτικός Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την:
«Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του
G-CLOUD»

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης(εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100
του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 12η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
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προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε
πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
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 του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά») δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση
κατακύρωσης.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 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 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 κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
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ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
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 εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
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 μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (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 έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 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 του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας.
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Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσας αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδια επιτροπής του
διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών σε ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 120% στην περίπτωση της
μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 80% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της
αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής
κατά της ανωτέρω απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές,
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 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. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 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 σε αυτόν 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. 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 που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .
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Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
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
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου, ήτοι του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Το αυτό ισχύει
και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα
άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
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Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των
διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

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 του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 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.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:
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α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή
την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
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4.
4.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του
ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με το Υπόδειγμα Β που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της παρούσας Διακήρυξης και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι τουλάχιστον κατά έξι (6) μήνες μεγαλύτερη από τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
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.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
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.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
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β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών,
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

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.
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. 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.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 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.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216
του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή, άλλως, είτε της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής είτε της επιτροπής η οποία συγκροτείται επίσης με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής για την παρακολούθηση της σύμβασης, εφόσον η εν λόγω αρμοδιότητα προβλέπεται
ρητά στην απόφαση συγκρότησης.
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
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
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.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 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 υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση,
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
─

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνολικού συμβατικού
αντικειμένου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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.
5.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των
συμβάσεων που υπάγονται στο ν. 4412/2016, αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την
πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση
του πέμπτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4912/2022. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή
τροποποιητικής σύμβασης.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Οι ως άνω κρατήσεις αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 & άρθρο 7 παρ. 3
του Ν.4912/22.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για προμήθεια αγαθών και 8% επί του καθαρού ποσού για
υπηρεσίες.

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:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο, με την
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
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Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του
άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης.
5.2.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
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), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – 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 στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
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
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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 ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6.
6.1

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ήτοι τη
Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης &
Υποστήριξης Χρηστών, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, μέσω της
Διεύθυνσης Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας, 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 απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη 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 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 η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς.
6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6.2.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής:
α) Είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, 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 παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
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6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα 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 ή παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες 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 ή παραδοτέων, 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 ή παραδοτέων 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 ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 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 που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. 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 επιστρέφονται 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, 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

Κυριότητα

Το σύνολο των αποτελεσμάτων – μελετών, στοιχείων και κάθε άλλου εγγράφου ή αρχείου σχετικό με την
παρούσα σύμβαση, καθώς και όλων των υπόλοιπων παραδοτέων που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν
από τον Ανάδοχο με δαπάνες της σύμβασης, θα αποτελούν ιδιοκτησία του Υπουργείου, εκτός αν ήδη
προϋπάρχουν πνευματικά δικαιώματα σε τρίτο.
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6.6 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 τις παρεχόμενες υπηρεσίες της σύμβασης.
6.7

Εχεμύθεια - Εμπιστευτικότητα (άρθρο 21 ν.4412/16)

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις, που υπαγορεύονται από τις
Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν 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 δεν δύναται να μεταβάλλει, διαγράψει πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια από τον Υπεύθυνο Έργου και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
Οργανικής Μονάδας Ασφάλειας.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Ανάδοχος επιστρέφει όλες τις πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής
και διαγράφει αυτές από τα υπολογιστικά συστήματα και φορητά αποθηκευτικά μέσα 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 θέτει στη διάθεση της αρμόδιας Οργανικής Μονάδας της Αναθέτουσας Αρχής κάθε απαραίτητη
πληροφορία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την τήρηση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο
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άρθρο αυτό, επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους σε οποιονδήποτε προσωπικό υπολογιστή ή φορητό
αποθηκευτικό μέσο του που βρίσκεται στην υπηρεσία για λόγους ασφαλείας και προστασίας των
πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων τους.
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 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 τη σύμβαση,
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 Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως εκτελών την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία της Αναθέτουσας Αρχής, ως υπεύθυνης
επεξεργασίας και βαρύνεται αναλόγως με όλες τις υποχρεώσεις του εκτελούντος την επεξεργασία, 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 αυτός 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 του παρόντος δεσμεύουν τον Ανάδοχο και μετά τη ολοκλήρωση των εργασιών ή την λύση για
οποιονδήποτε λόγο της σύμβασης.
6.8

Πνευματικά δικαιώματα και μελλοντικές επεκτάσεις

Η κυριότητα των αδειών λογισμικού παραμένει στο νόμιμο δικαιούχο (κατασκευαστή). Ωστόσο, στο
πλαίσιο της σύμβασης παραχωρείται από τον ανάδοχο στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., όχι κατ’ αποκλειστικότητα και
χωρίς δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης, το δικαίωμα χρήσης της.
Ο νόμιμος δικαιούχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας των αδειών
αυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

Γενικά - Αντικείμενο

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που θα υλοποιηθούν για
τη μετάπτωση των υποδομών που υποστηρίζουν τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα στις υποδομές του
G-cloud στο κτίριο στέγασης της Υπηρεσίας μας στο Μοσχάτο Αττικής.
Κύριος σκοπός του έργου είναι οι εργασίες διασύνδεσης και μετάπτωσης των υφιστάμενων υποδομών
στις υποδομές του νέου G-Cloud, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του κατά TIER III προτύπου.
Τα αντικείμενα της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι τα ακόλουθα:


Ισχυρά Ρεύματα



Σύστημα Ενεργειακού και Γενικού ελέγχου (BΕMS)

1.2.

Βασικά στοιχεία / Βασικές αρχές σχεδιασμού

Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις και οι κατευθύνσεις τεχνικών επιλύσεων έχουν σαν γνώμονα επιλογής:

1.3.



Την ασφάλεια (Safety & Security) και διαθεσιμότητα (Availability) των πληροφοριακών δεδομένων.



Την ασφάλεια, των χρηστών των εγκαταστάσεων.



Την κατά το δυνατό ευελιξία της χρήσης των εγκαταστάσεων, σε πιθανή μελλοντική ανάπτυξη –
επέκταση.



Τη μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με το χαμηλό κατά το δυνατό αρχικό
κόστος και με μικρή δαπάνη συντήρησης, εξασφαλίζοντας την άρτια τεχνική λύση και αξιοπιστία
λειτουργίας.



Την ευχέρεια διελεύσεως των πάσης φύσεως δικτύων προς εξασφάλιση ευχερούς συντήρησης
καθώς και δυνατότητας για μελλοντικές επεκτάσεις ή αλλαγές.
Ενεργειακός και Γενικός έλεγχος Κέντρων Δεδομένων (BEMS)

Οι σχετικές ηλεκτρονικές διατάξεις του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού θα είναι "ανοιχτού
πρωτοκόλλου επικοινωνίας".
Προβλέπεται η εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων για τον αυτόματο κεντρικό υπολογισμό της
Ενεργειακής Συμπεριφοράς των Μηχανογραφικών Κέντρων.
1.4.

Αντιδιαβρωτική προστασία

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία των Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα προστατευόμενα έναντι
διάβρωσης.
Όλες οι μεταλλικές κατασκευές από κοινό χάλυβα σε εξωτερικούς και σε μη κλιματιζόμενους χώρους θα
γαλβανίζονται εν θερμώ.
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1.5.
Σήμανση Η/ Μ εξοπλισμού
Τα δίκτυα, οι συσκευές, τα κεντρικά ή ημικεντρικά στοιχεία εξοπλισμού και οι Η/Μ χώροι θα σημανθούν
κατάλληλα και κατά περίπτωση με διακριτικούς χρωματισμούς, ενδείξεις φοράς, ανεξίτηλες πινακίδες και
επιγραφές.
2.
2.1.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Γενικά

Κατά την υλοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα ληφθούν υπόψη οι Τεχνικές Προδιαγραφές
σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 όπως εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ, 41 ΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαση (ΦΕΚ
2221/30-7-2012).
Οι Η/Μ εγκαταστάσεις θα είναι εναρμονισμένες με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και με τους
διεθνείς κανονισμούς όταν δεν έρχονται σε σύγκρουση με αντίστοιχες διατάξεις των Ελληνικών
κανονισμών και εφόσον απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των εγκαταστάσεων.
Για τα πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές οδηγίες ισχύει η νεότερη έκδοσή τους.
2.2.

Ισχυρά Ρεύματα



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 - Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (YA Φ.7.5/1816/88/04
-ΦΕΚ 470 Β’/5-3-04)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 30852 – χαρακτηρισμός χρωμάτων καλωδίων (YA Φ.7.5/1816/88/04 ΦΕΚ 470 Β’/5-3-04)



ΠΔ 71/88, DIN 4102 διέλευση καλωδίου από Πυροδιαμέρισμα



ΕΛΟΤ EN ISO 1461 Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών



ΕΛΟΤ ΕΝ 10326 Επικαλυμμένα χαλυβδόφυλλα και χαλυβδοταινίες κατασκευών με συνεχή εμβάπτιση
εν θερμώ - Τεχνικοί όροι παράδοσης



IEC 60439-1, Πίνακες Χαμηλής Τάσης



VDE 0102(01.90) υπολογισμός ρεύματος βραχυκυκλώσεως



DIN 4102 διέλευση καλωδίου από Πυροδιαμέρισμα



VDE 0295, IEC 60228, HD 383 ωμικές αντιστάσεις και επαγωγικές αντιδράσεις για καλώδια χαλκού.



DIN 43670, DIN 43671, EN 60865-1 Yπολογισμοί και Διαστασιολόγηση μπαρών χαλκού.



ΕΝ 61643.11 – Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων, Μέρος 11.

3.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σε όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου θα υπάρχει αδιάλειπτη λειτουργία του πληροφοριακού (ΙΤ)
εξοπλισμού των Data Centers που υποστηρίζεται από τις υφιστάμενες Η/Μ υποδομές.
Πριν την έναρξη της Κατασκευής ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
εργασιών επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα σημεία στα οποία θα μειώνεται η διαθεσιμότητα των
υφιστάμενων Η/Μ υποδομών υποστήριξης.
Η αναβάθμιση των Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΏΝ προβλέπεται να υλοποιηθεί με την ακόλουθη σειρά :
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 Εγκατάσταση Γενικών Πινάκων UPS 1.1 & 2.1 και καλωδιώσεων (Σχέδια: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΤΟΨΗ Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ)

4.



Ηλεκτροδότηση του νέου ΓΠ.UPS/1.1 από τον υφιστάμενο ΓΠ.UPS/1 1 (Σχέδια: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΤΟΨΗ Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑΚΙΝΗΣΗ)



Ηλεκτροδότηση του νέου ΓΠ.UPS/2.1 από τον υφιστάμενο ΓΠ.UPS/2 (Σχέδια: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΤΟΨΗ Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑΚΙΝΗΣΗ)



Οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου Α και Β’ υπογείου. (Σχέδια: ΚΑΤΟΨΗ Α
ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΤΟΨΗ B ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ)



Εγκατάσταση νέων Πινάκων UPS (1.1, 1.3) του 1ου δρόμου τροφοδοσίας και καλωδιώσεων (Σχέδια:
ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΤΟΨΗ B ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ)



Εγκατάσταση πρώτης διαδρομής τροφοδοσίας του ΙΤ εξοπλισμού από τους νέους πίνακες
υποστήριξης. Το βήμα αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση εγκατάστασης της πρώτης διανομής
του συστήματος των busbar και την διασύνδεση του κρίσιμου εξοπλισμού. (Σχέδια: ΚΑΤΟΨΗ Γ
ΟΡΟΦΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΤΟΨΗ B ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ)



Τροφοδότηση του ΙΤ εξοπλισμού από τον 1ο δρόμο υποστήριξης



Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού του 1ου δρόμου



Αποσύνδεση των υφιστάμενων καλωδιώσεων τροφοδοσίας του ΙΤ εξοπλισμού από τους
υφιστάμενους πίνακες (πλην του πίνακα B’ υπογείου)



Αποξήλωση των υφιστάμενων πινάκων/ υποπινάκων τροφοδοσίας του ΙΤ εξοπλισμού (πλην του
πίνακα B’ υπογείου)



Εγκατάσταση νέων Πινάκων UPS (2.1) του 2ου δρόμου τροφοδοσίας και καλωδιώσεων (Σχέδια:
ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΤΟΨΗ B ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ)



Εγκατάσταση δεύτερης διαδρομής τροφοδοσίας του ΙΤ εξοπλισμού από τους νέους πίνακες
υποστήριξης. Το βήμα αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση εγκατάστασης της δεύτερης διανομής
του συστήματος των busbar και την διασύνδεση του κρίσιμου εξοπλισμού. Τροφοδότηση του ΙΤ
εξοπλισμού και από τον 2ο δρόμο υποστήριξης.



Σύνδεση όλων των υπαρχόντων PDU’s που τροφοδοτούν τον IT εξοπλισμό



Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού του 2ου δρόμου



Απενεργοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων UPS (6x120KVA)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο Α και Β’ υπόγειο του κτηρίου, προβλέπονται όλες οι δομικές εργασίες (καθαιρέσεις, αποξηλώσεις,
χωρίσματα, αποκαταστάσεις, χρωματισμοί, κλπ.) για την πλήρη διαμόρφωση των χώρων όπου θα
εγκατασταθούν οι νέοι ηλεκτρικοί πίνακες, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. (Σχέδια: ΚΑΤΟΨΗ Γ
ΟΡΟΦΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΤΟΨΗ B ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ).
5.
5.1.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Γενικά

Η εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων σκοπό έχει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για να
καλύψει τις ανάγκες τροφοδοσίας του κρίσιμου εξοπλισμού (Racks) των υφιστάμενων Data Centers.
Σελίδα 61

22PROC010981670 2022-07-22

Επαναληπτικός Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την:
«Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του
G-CLOUD»
5.2.

Υφιστάμενη Κατάσταση

Στο Α’ υπόγειο του κτηρίου υπάρχουν εγκατεστημένες 6 αδιάλειπτες μονάδες UPS ισχύος 120KVA έκαστη.
Από τις μονάδες αυτές μέσω Γενικού πίνακα αναχωρούν οι καλωδιώσεις τροφοδοσίας όλου του κρίσιμου
εξοπλισμού των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.
Λόγω παλαιότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού και προκειμένου:




Να επιτευχθεί Υψηλός βαθμός διαθεσιμότητας Ν+Ν και να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και
απρόσκοπτη λειτουργία των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων
Να μηδενιστεί ο χρόνος μη διαθεσιμότητας κατά τη διάρκεια συντήρησης του ΗΜ εξοπλισμού
Να γίνει οικονομία κλίμακας από τη συντήρηση και λειτουργία του ΗΜ εξοπλισμού

προβλέπεται η εγκατάσταση νέας υποδομής τροφοδοσίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων
από δύο δρόμους υποστήριξης όπως περιγράφεται στη συνέχεια. (Σχέδια: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛ.
ΠΙΝΑΚΩΝ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ, ΚΑΤΟΨΗ Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ).
5.3.

Νέα Κατάσταση - Γενικά

H Νέα εγκατάσταση περιλαμβάνει:











5.4.

Την εγκατάσταση δύο νέων Γενικών Πινάκων UPS στο Α’ υπόγειο του Κτηρίου.
Την εγκατάσταση δύο νέων Γενικών Πινάκων ΗΖ στο Α’ υπόγειο του Κτηρίου.
Την εγκατάσταση δύο νέων Πινάκων UPS στα Data Center Γ’ ορόφου και ενός νέου Πίνακα UPS στο
Data Center Β’ υπογείου.
Την εγκατάσταση δύο νέων πινάκων UPS στο χώρο Τελωνίων του Γ’ ορόφου.
Την εγκατάσταση δύο νέων πινάκων UPS στο χώρο δικτύων πλησίον του Data Center του Γ’
ορόφου.
Την εγκατάσταση ενός νέου Πίνακα ΗΖ στο χώρο Data Center του Γ’ ορόφου.
Την εγκατάσταση τροφοδοσίας των πινάκων και τις καλωδιώσεις ισχύος και ελέγχου των
κυκλωμάτων
Την εγκατάσταση ροηφόρων αγωγών στο χώρο Data Center του Γ’ ορόφου και για τους δύο
κλάδους τροφοδοσίας
Τη διασύνδεση των PDU’s στα Racks από τον πρώτο 1ο και δεύτερο 2ο δρόμο
Όλα τα απαραίτητα συστήματα και υλικά σύνδεσης, προστασίας, ζεύξης απόζευξης, όδευσης και
στήριξης που απαιτούνται για μία πλήρη, ασφαλή και λειτουργική εγκατάσταση.
Πιστοποίηση και έλεγχο του συνόλου των καλωδιώσεων.
Γενική Διάταξη

Στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του G-Cloud και συγκεκριμένα στους υφιστάμενους Γενικούς Πίνακες UPS
1 & 2 και ΗΖ 1 & 2, έχει προβλεφθεί εφεδρεία ενός Αυτόματου Διακόπτη Ισχύος ονομαστικής έντασης
630Α και 400Α αντίστοιχα, (υποδομή για 2 ανεξάρτητους δρόμους τροφοδοσίας). Από τους
προαναφερόμενους ΑΔΙ θα αναχωρήσουν οι δύο δρόμοι τροφοδοσίας για τα κρίσιμα φορτία των Data
Centers (Γ’ ορόφου και Β’ υπογείου).
Αναλυτικότερα στο χώρο του Α’ υπογείου, πλησίον του υφιστάμενου Υποσταθμού, θα εγκατασταθούν δύο
νέοι Γενικοί Πίνακες UPS 1.1 & 2.1 και δύο νέοι Γενικοί Πίνακες ΗΖ 1.1 & 1.2, οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται
από τους υφιστάμενους εφεδρικούς Α.Δ.Ι. μέσω νέων καλωδιώσεων. Από τους Γενικούς Πίνακες αρχίζει η
διανομή ισχύος προς τους νέους υποπίνακες των Data Centers, σύμφωνα με τα σχέδια.
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5.5.
Κατασκευαστικά στοιχεία
Εγκατάσταση διανομής
Τα δίκτυα διανομής θα έχουν ακτινική μορφή και θα εξασφαλίζουν την ηλεκτρική τροφοδότηση αφενός
των τελικών καταναλώσεων από τους τοπικούς υποπίνακες και αφετέρου την τροφοδότηση των
υποπινάκων από τους Γενικούς Πίνακες Χαμηλής Τάσης.
Το δίκτυο τροφοδότησης των υποπινάκων γενικά κατασκευάζεται από καλώδια XLPE τοποθετημένα επί
δικτύου σχαρών και το δίκτυο διανομής από τους υποπίνακες στις τελικές καταναλώσεις από καλώδια
τύπου ΝΥΥ για την τροφοδότηση των επί μέρους μηχανημάτων (κυκλώματα κίνησης) και τις υπόγειες και
υπαίθριες οδεύσεις.
Ο τρόπος όδευσης των καλωδίων θα δίνει τη δυνατότητα εύκολης αναγνώρισης της διαδρομής τους και
θα υπάρχει απαραίτητα σήμανση (κωδικός αναγνωρίσεως) του καλωδίου στην αναχώρηση και την άφιξη.
H σήμανση θα γίνει με τυποποιημένα ταμπελάκια από σκληρό πλαστικό διαστάσεων 10 Χ 60 mm περίπου
στερεωμένο στο καλώδιο με δύο δεματικά.
Τα καλώδια από τους πίνακες προς τα διάφορα φορτία θα ακολουθούν οδεύσεις που θα ικανοποιούν το
αίτημα της ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της οικονομίας αλλά και αυτό της αισθητικής.
Τα καλώδια προς τις τελικές καταναλώσεις θα οδεύουν ως εξής :





Σε πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες PVC ευθείς ή σπιράλ βαρέως τύπου σε όλες τις χωνευτές
διαδρομές σε τοίχους από τούβλα στους ξηρούς χώρους.
Σε εύκαμπτους πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες ενδεικτικού τύπου Duroflex (μαλακό PVC με
σπείρα από σκληρό PVC) σε όλα τα τμήματα του δικτύου που είναι εγκιβωτισμένα σε μπετόν ή
άλλα κονιάματα ή οδεύουν στις ψευδοροφές.
Σε πλαστικό ηλεκτρολογικό σωλήνα από σκληρό πλαστικό ενδεικτικού τύπου Condur στις ορατές
διαδρομές σε ξηρούς χώρους.
Σε μεταλλικές σχάρες, στις ορατές διαδρομές στους μηχανολογικούς χώρους και τις κατακόρυφες
οδεύσεις στα μηχανολογικά κενά όταν πρόκειται για ομάδες καλωδίων πάνω από 5.

Οι σχάρες των καλωδίων θα είναι μεταλλικές, γαλβανισμένες εν θερμώ και θα συνοδεύονται από όλα τα
εξαρτήματά τους (στηρίγματα, ταυ, κλπ). Τα καλώδια θα στερεωθούν πάνω σε αυτές και θα είναι
ευθυγραμμισμένα. Σε κατακόρυφες διαδρομές τα καλώδια θα δεθούν.
Τα υλικά και η κατασκευή του δικτύου διανομής θα είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:




ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 – πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 – εσχάρες και σκάλες καλωδίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 – αγωγοί, καλώδια διανομής ενέργειας

Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής
Ανάλογα με το είδος των τροφοδοτούμενων ηλεκτρικών φορτίων οι πίνακες χωρίζονται σε :
I.

πίνακες κίνησης μικρής ισχύος

Είναι μεταλλικοί από χαλυβδοέλασμα, χωνευτοί ή επίτοιχοι, στεγανοί ή μη, ανάλογα με τον χώρο και
σύμφωνα με τους κανονισμούς
II.

πίνακες κίνησης μεγάλης ισχύος

Είναι μεταλλικοί τύπου ερμαρίου επίτοιχοι ή τύπου πεδίου (ελεύθερης έδρασης στο δάπεδο) στεγανοί ή
μη ανάλογα με το μέγεθος τους και τον χώρο που θα τοποθετηθούν.
Οι πίνακες θα διαθέτουν ελεύθερο χώρο για μελλοντική προσαύξηση των παροχών κατά 30%.
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Οι πίνακες θα φέρουν όλα τα όργανα διακοπής, χειρισμού, ασφαλίσεως, ενδείξεων κ.τ.λ., που
απαιτούνται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης όπως μικροαυτόματοι,
αυτόματοι προστατευτικοί διακόπτες διαρροής, τηλεχειριζόμενοι διακόπτες κυκλωμάτων φωτισμού,
ασφάλειες ενδεικτικών λυχνιών, ενδεικτικές λυχνίες, μεταγωγικοί διακόπτες κλπ.
Οι χειρισμοί όλων των μηχανημάτων θα γίνονται από τους αντίστοιχους πίνακες, στους οποίους θα
περιέχονται όλα τα όργανα εκκίνησης (π.χ. αυτόματοι αστέρα-τριγώνου), προστασίας (θερμικά κινητήρων
κλπ), ενδείξεις (λυχνίες), μανδάλωσης, τηλεχειρισμού (ρελέ, βοηθητικές επαφές) κλπ.
Κινητήρες ή άλλες συσκευές, που δεν θα έχουν άμεση οπτική επαφή με τον πίνακα διανομής και
χειρισμών (π.χ. θα βρίσκονται σε άλλο χώρο), θα έχουν τοποθετημένο κοντά τους απομονωτικό διακόπτη
εντός στεγανού κιβωτίου.
Οι ηλεκτρικοί πίνακες τύπου πεδίου και ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου θα είναι σύμφωνα με το
Φ.Π.42.16.
Οι τοπικοί επίτοιχοι πίνακες και ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου θα είναι σύμφωνα με το Φ.Π.41.32
με κλέμες.
Ροηφόροι αγωγοί
Το σύστημα των ροηφόρων αγωγών θα πρέπει να είναι συμβατά για λόγους ομοιομορφίας, λειτουργίας,
διαθεσιμότητας ανταλλακτικών κ.λπ. με το εγκατεστημένο σύστημα busbar του G-Cloud, της σειράς
CANALIS KSA ΤΗΣ SCHNEIDER ELECTRIC.
6.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BΕMS)

6.1.

Γενικά

Ο κύριος σκοπός της εγκατάστασης ΒΕΜS είναι η επίβλεψη της σωστής
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του κτιρίου.

λειτουργίας των

Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο νέων μονάδων “Απομακρυσμένων Σημείων Ελέγχου” (ΑΚΕ), μία για κάθε
χώρο Data Center. Σε κάθε ΑΚΕ θα συνδεθούν όλα τα σήματα ελέγχου της θερμοκρασίας και της σχετικής
υγρασίας του κάθε χώρου καθώς και οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας των πινάκων. (Σχέδια:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS), ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(BMS), ΚΑΤΟΨΗ Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS), ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ_ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)).
Τα ΑΚΕ θα συνδεθούν μέσω Ethernet στο υφιστάμενο σύστημα κεντρικού Ελέγχου BEMS του G-Cloud, στο
B’ υπόγειο του κτηρίου.
Το υφιστάμενο σύστημα είναι του οίκου Schneider Electric και ανήκει στη σειρά SmartStruxure™ και είναι
διαχωρισμένο νοητά σε δύο μεγάλες ομάδες:



Building Management System
Σύστημα ενεργειακής εποπτείας

Όλα τα παραπάνω ελέγχονται και παρακολουθούνται από το λογισμικό Struxureware Buildings Operations
το οποίο αποτελεί την πλατφόρμα ελέγχου του συνόλου του συστήματος.
Για την μέτρηση της ενέργειας και την καταγραφή του PUE είναι εγκατεστημένο το λογισμικό PME στο
οποίο θα συνδεθούν μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας και οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.
Εφόσον είναι απαραίτητη η μεταφορά δεδομένων από το κομμάτι της μέτρησης προς το κομμάτι του
ελέγχου αυτό θα γίνει με την βοήθεια των Ecostruxure Web Services, σε επίπεδο λογισμικού (server to
server).
Σελίδα 64

22PROC010981670 2022-07-22

Επαναληπτικός Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την:
«Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του
G-CLOUD»

Αρχιτεκτονική υφιστάμενου συστήματος ελέγχου και Παρακολούθησης

6.2.

Πρωτόκολλα επικοινωνιών

Το υφιστάμενο σύστημα παρέχει ως στάνταρντ διασύνδεση modbus RTU ή/και TCP/IP σε κάθε Automation
Server, δίκτυο BACnet MS/TP ή IP καθώς και δίκτυο Lonworks (FT ή IP).

6.3.

Πινακοποίηση

Όλα τα ΑΚΕ είναι πίνακες μεταλλικοί επίτοιχοι με δείκτη προστασίας ΙΡ54. Οι πίνακες περιλαμβάνουν:




τους απαραίτητους κεντρικούς ρυθμιστές, μονάδες εισόδων - εξόδων και τοπικούς ρυθμιστές
μετασχηματιστή 220/24Vac
ασφαλειοαποζεύκτες, μικροαυτόματους και τα απαραίτητα μικροϋλικά (κανάλια, ράγες,
ακροφύσια).
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Εκτός από τα καλώδια αυτοματισμού και δικτύου, θα πρέπει να παρέχετε σε κάθε πίνακα τροφοδοσία
220Vac/10Α από ξεχωριστό μικροαυτόματο από τον πλησιέστερο πίνακας αδιάλειπτης παροχής (UPS) για
συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των ρυθμιστών.

6.4.

Σύστημα ενεργειακής εποπτείας

Το υφιστάμενο σύστημα ενεργειακής εποπτείας είναι του κατασκευαστικού οίκου Schneider Electric και
βασίζεται στο λογισμικό StruxureWare Power Monitoring Expert 8.
Η επικοινωνία του server με τις συσκευές μέτρησης θα γίνεται μέσω του ενδοεταιρικού δικτύου Ethernet
του κτιρίου με την χρήση κατάλληλων μετατροπέων σήματος (Gateways) τύπου EGX100 όπου αυτό είναι
απαραίτητο.
Στο υφιστάμενο σύστημα ενεργειακής εποπτείας θα διασυνδεθούν οι νέοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.
6.5.

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

Προβλέπεται η πλήρης διασύνδεση των νέων μονάδων ΑΚΕ, ο επαναπρογραμματισμός και θέση σε
λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος.
7.

ΛΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

Τα παραπάνω στοιχεία της τεχνικής περιγραφής βρίσκονται συγκεντρωτικά στα παρακάτω σχέδια τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας και θα αναρτηθούν συνημμένα στον διαγωνισμό
με μοναδικό συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: α/α 168796.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΩΝ-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΤΟΨΗ Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ_ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΙΝΗΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)
ΚΑΤΟΨΗ Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)
ΚΑΤΟΨΗ Α ΥΠΟΓΕΙΟΥ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)
ΚΑΤΟΨΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ_ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤA

Αποκατάσταση δομικών στοιχείων που θα
απαιτηθούν για τις νέες οδεύσεις σχαρών βάσει
της Ηλεκτρολογικής μελέτης.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω
εργασίες: - Διάνοιξη οπών σε δομικά στοιχεία.
Σε περίπτωση διάνοιξης οπών σε στοιχεία Ο.Σ.
η διάνοιξη θα γίνεται με χρήση αδιατάρακτης
οπής.
Αποκατάσταση δομικών στοιχείων μετά
το πέρας των Η/Μ διελεύσεων.
Η αποκατάσταση των ανοιγμάτων σε
πυράντοχα χωρίσματα / τοιχοποιίες μετά την
αποξήλωση/τροποποίηση Η/Μ οδεύσεων θα
γίνεται με πυράντοχο χώρισμα ιδίου βαθμού
πυραντίστασης με το υφιστάμενο

κατ' αποκοπή

1

Α/Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς Φ.Π.Α)

1.900,00€

1.900,00€

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1
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1. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

1.1

1.1.1

Ηλεκτρικός
πίνακας,
πλήρης
δηλαδή
προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με όλο τον
εξοπλισμό
προστασίας
ελέγχχου
και
αυτοματισμού, τις εσωτερικές καλωδιώσεις, τις
κλέμες, τους σπυπιοθλίπτες εισόδουεξόδου
καλωδίων, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι
μεταλλικές βάσεις στήριξης των πινάκων όπου
απαιτείται.
ΓΠ.UPS/1.1

τεμ

1

11.740,00€

11.740,000€

1.1.2

ΓΠ.UPS/2.1

τεμ

1

12.940,00€

12.940,00€

1.1.3

Γ.Π.Ε/1.1

τεμ

1

8.400,00€

8.400,00 €

1.1.4

Γ.Π.Ε/2.1

τεμ

1

8.400,00€

8.400,00 €

1.2.1

Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη, πλήρης, δηλαδή
προμήθεια και εγκαταστάση μετά των
εξαρτημάτων σχηματισμού (ευθείων, γωνιακών
κλπ), με τα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης
(ράγες ανάρτησης, ντίζες, εκτονωτικά βύσματα,
κλπ).
πλάτους 600 mm, ύψους πλευρών 85 mm

m

39

42,00€

1.638,00 €

1.2.2

πλάτους 400 mm, ύψους πλευρών 85 mm

m

100

30,00€

3.000,00€

1.2.3

πλάτους 300 mm, ύψους πλευρών 60 mm

m

78

19,00€

1.482,00€

1.2

1.3

Καλώδιο τύπου XLPE τοποθετημένο σε σχάρα ή
εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός
εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές
με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,
στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και
οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.

1.3.1

διατομής 1 × 240 mm2

m

600

56,00 €

33.600,00€

1.3.2

διατομής 1 × 185 mm2

m

1.200

44,00€

52.800,00€

τεμ

1

2.480,00€

2.480,00€

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (BEMS)
2.1

ΚΑΙ

ΓΕΝΙΚΟΥ

Κατανεμητής με βιομηχανικό SWITCH και
οπτική έξοδο, πλήρες δηλαδή προμήθεια,
εγκαταστάση και σύνδεση με τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Μετατροπέας σήματος Gateway RS 485 σε
ETHERNET,
πλήρες
δηλαδή
προμήθεια,
εγκαταστάση και σύνδεση με τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

τεμ

1

323,00€

323,00€

Καλώδιο
LIYCY
διατομής
2x2x1
m2
τοποθετημένο σε σχάρα ή εντός πλαστικού
σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους) βαρέως τύπου,
πλήρες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση,
σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας
διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των
άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνεται ο βαρέως τύπου σωλήνας
όδευσης-προστασίας.

m

25

3,20€

80,00€

Καλώδιο FTP 4" cat 6 τοποθετημένο σε σχάρα ή
εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός
εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές
με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,
στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και
οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται
ο βαρέως τύπου σωλήνας όδευσης-προστασίας.

m

5

1,40€

7,00€

m

150

3,40€

510,00€

τεμ

1

290,00€

290,00€

τεμ

1

1.900,00€

1.900,00€

Καλώδιο FIBER OPTIC 4 ΙΝΩΝ 50/125 ΟΜ3
τοποθετημένο σε σχάρα ή εντός πλαστικού
σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους) βαρέως τύπου,
πλήρες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση,
σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας
διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των
άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνεται ο βαρέως τύπου σωλήνας
όδευσης-προστασίας.
Σύνδεση δικτύου BMS με Ethernet μέσω
κατάλληλου εξοπλισμού πλήρης δηλαδή
προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με τα
υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης
και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Σχεδιασμός, εγκατάσταση και
προγραμματισμός στον Η/Υ του υφιστάμενου
BMS του G-CLOUD όλων των ως κατασκευάσθη
κατόψεων με τον επιτηρούμενο εξοπλισμό
(αισθητήρια και μετρητές) με φωτεινή ένδειξη
της κατάστασης τους στην οθόνη του Η/Υ και
των διαγραμμάτων καθώς και ο
προγραμματισμός και οι δοκιμές.
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DATA CENTER Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ
0. ΓΕΝΙΚΑ
0.1

0.2

0.3

Αποκατάσταση δομικών στοιχείων που θα
απαιτηθούν για τις νέες οδεύσεις σχαρών
βάσει της Ηλεκτρολογικής μελέτης.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες:
- Διάνοιξη οπών σε δομικά στοιχεία. Σε
περίπτωση διάνοιξης οπών σε στοιχεία Ο.Σ. η
διάνοιξη θα γίνεται με χρήση αδιατάρακτης
οπής.
Αποκατάσταση δομικών στοιχείων μετά
το πέρας των Η/Μ διελεύσεων.
Η αποκατάσταση των ανοιγμάτων σε
πυράντοχα χωρίσματα / τοιχοποιίες μετά την
αποξήλωση /τροποποίηση Η/Μ οδεύσεων θα
γίνεται με πυράντοχο χώρισμα ιδίου βαθμού
πυραντίστασης με το υφιστάμενο
Δομικές εργασίες για την πλήρη διαμόρφωση
χώρου στο Β' υπόγειο του κτηρίου.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω
εργασίες: - Καθαιρέσεις,
Αποξηλώσεις, Νέες τοιχοποιίες,
Αποκαταστάσεις, Χρωματισμοί κλπ.
Μεταφορά όλου του αποξηλώμενου
εξοπλισμού
(καλώδια, κλπ) σε αποθήκες
του ΚτΕ.

1 ΙΣΧΥΡΑ
1.1

1.1.1
1.2

1.2.1

κατ' αποκοπή

1

1.850,00€

1.850,00€

κατ' αποκοπή

1

5.200,00€

5.200,00€

κατ' αποκοπή

1

150,00€

150,00€

τεμ

1

23.000,00€

23.000,00€

m

130

19,60€

2.548,00€

ΡΕΥΜΑΤΑ

Ηλεκτρικός πίνακας, πλήρης δηλαδή προμήθεια,
εγκαταστάση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό
προστασίας ελέγχχου και αυτοματισμού, τις
εσωτερικές καλωδιώσεις, τις κλέμες, τους
σπυπιοθλίπτες εισόδουεξόδου καλωδίων, τα
υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης
και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι μεταλλικές
βάσεις στήριξης των πινάκων όπου απαιτείται.
Π.UPS/1.3
Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη, πλήρης,
δηλαδή προμήθεια και εγκαταστάση μετά των
εξαρτημάτων σχηματισμού (ευθείων, γωνιακών
κλπ), με τα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης
(ράγες ανάρτησης, ντίζες, εκτονωτικά βύσματα,
κλπ).
πλάτους 300 mm, ύψους πλευρών 60 mm
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1.3

1.3.1

Καλώδιο τύπου XLPE τοποθετημένο σε σχάρα ή
εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός
εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές
με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,
στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και
οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
διατομής 1 × 95 mm2

m

1.650

23,70€

39.105,00€

1.4.1

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τοποθετημένο σε σχάρα ή
εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός
εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές
με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,
στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και
οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται
ο βαρέως τύπου σωλήνας όδευσης-προστασίας
για τις εκτός σχαρών διαδρομές και η αναλογία
σχάρας όδευσης των καλωδίων.
διατομής 3 × 6 mm2

m

50

6,20€

310,00€

1.4.2

διατομής 3 × 4 mm2

m

1.350

4,80€

6.480,00€

1.4.3

διατομής 3 × 2,5 mm2

m

1.100

3,20€

3.520,00€

1.4.4

διατομής 5 × 6 mm2

m

400

9,00€

3.600,00€

1.4.5

διατομής 5 × 4 mm2

m

50

6,70€

335,00€

κατ' αποκοπή

1

922,00€

922,00€

τεμ

1

2.460,0 €

2.460,0 €

1.4

1.5

Αποξήλωση του υφιστάμενου καλωδίου
τροφοδοσίας του υφιστάμενου Γνικού Πίνακα
UPS του Data Center, πλήρης. Περιλαμβάνεται η
αποσύνδεση του καλωδίου και από τις δύο
πλευρές της ηλεκτρικής σύνδεσης και η
αποξήλωση του σε όλο το μήκος όδευσης του.

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (BEMS)
2.1

2.1.1

ΚΑΙ

ΓΕΝΙΚΟΥ

Τοπική μονάδα ελέγχου BΕMS πλήρης δηλαδή
προμήθεια,
εγκατάσταση,
σύνδεση,
προγραμματισμός με όλο τον εξοπλισμό, τις
εσωτερικές καλωδιώσεις, τις κλέμες εισόδου και
εξόδου καλωδίων, τους σπυπιοθλίπτες εισόδου
και εξόδου καλωδίων, τα υλικά και μικροϋλικά
σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνεται
ο
μετασχηματιστής
τροφοδοσίας, ο μεταλλικός στεγανός πίνακας ΙΡ
54 τοποθέτησης της μονάδας και του
μετασχηματιστή.
Τ.Μ.Ε.-(-2).2
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.6.1
2.7

2.8

Μετατροπέας σήματος Gateway RS 485 σε
ETHERNET,
πλήρες
δηλαδή
προμήθεια,
εγκαταστάση και σύνδεση με τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Αισθητήριο θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου
αναλογικό τοποθετημένο επίτοιχα ή στην
οροφή του κλειστού διαδρόμου των Racks,
πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και
σύνδεση με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης
και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Αισθητήριο σχετικής υγρασίας εσωτερικού
χώρου αναλογικό, πλήρες δηλαδή προμήθεια,
εγκαταστάση και σύνδεση με τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

τεμ

1

322,00€

322,00€

τεμ

7

296,00€

2.072,00€

τεμ

1

210,00€

210,00€

m

20

15,00€

300,00€

m

350

3,20€

1.120,00€

m

40

1,40€

56,00€

Σχάρα
καλωδίων γαλβανισμένη, δηλαδή
προμήθεια και εγκαταστάση μετά των
εξαρτημάτων σχηματισμού (ευθείων, γωνιακών
κλπ), με τα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης
(ράγες ανάρτησης, ντίζες, εκτονωτικά βύσματα,
κλπ).
πλάτους 100 mm, ύψους πλευρών 60 mm
Καλώδιο
LIYCY
διατομής
2x2x1
m2
τοποθετημένο σε σχάρα ή εντός πλαστικού
σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους) βαρέως τύπου,
πλήρες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση,
σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας
διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των
άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνεται ο βαρέως τύπου σωλήνας
όδευσης-προστασίας.
Καλώδιο FTP 4" cat 6 τοποθετημένο σε σχάρα ή
εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός
εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές
με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,
στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και
οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο
βαρέως τύπου σωλήνας όδευσης-προστασίας.
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2.10

2.11

Σύνδεση δικτύου BMS με Ethernet μέσω
κατάλληλου εξοπλισμού πλήρης δηλαδή
προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με τα υλικά
και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και
δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Σχεδιασμός, εγκατάσταση και προγραμματισμός
στον Η/Υ του υφιστάμενου BMS του G-CLOUD
όλων των ως κατασκευάσθη κατόψεων με τον
επιτηρούμενο εξοπλισμό
(αισθητήρια και μετρητές) με φωτεινή ένδειξη της
κατάστασης τους στην οθόνη του Η/Υ και των
διαγραμμάτων καθώς και ο προγραμματισμός και
οι δοκιμές.

τεμ

1

300,00€

300,00€

τεμ

1

1.920,00€

1.920,00€

DATA CENTER Γ ΟΡΟΦΟΥ
0. ΓΕΝΙΚΑ
0.1

0.2

Αποκαταστάση δομικών στοιχείων που θα
απαιτηθούν για τις νέες οδεύσεις σχαρών
βάσει της Ηλεκτρολογικής μελέτης.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω
εργασίες:- Διάνοιξη οπών σε δομικά στοιχεία.
Σε περίπτωση διάνοιξης οπών σε στοιχεία Ο.Σ.
η διάνοιξη θα γίνεται με χρήση αδιατάρακτης
οπής.- Αποκατάσταση δομικών στοιχείων μετά
το πέρας των Η/Μ διελεύσεων.
- Η αποκατάσταση των ανοιγμάτων σε
πυράντοχα χωρίσματα / τοιχοποιίες μετά την
αποξήλωση
/τροποποίηση Η/Μ οδεύσεων θα γίνεται με
πυράντοχο χώρισμα ιδίου βαθμού
πυραντίστασης με το υφιστάμενο

κατ' αποκοπή

1

2.630,00€

2.630,00€

Μεταφορά
όλου
του
αποξηλώμενου
εξοπλισμού
κατ' αποκοπή
(ηλεκτρικοί πίνακες, καλώδια, κλπ) σε
αποθήκες του ΚτΕ.

1

460,00€

460,00€

1

7.980,00€

7.980,00€

1 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
1.1

1.1.1

Ηλεκτρικός πίνακας, πλήρης δηλαδή
προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με όλο
τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχχου και
αυτοματισμού, τις εσωτερικές καλωδιώσεις,
τις κλέμες, τους σπυπιοθλίπτες εισόδουεξόδου
καλωδίων, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης
και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνονται οι μεταλλικές βάσεις
στήριξης των πινάκων όπου απαιτείται.
Π.UPS/1.1
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1.1.2

Π.UPS/2.1

τεμ

1

7.980,00 €

7.980,00€

1.1.3

Π.Ε/(1/2).1

τεμ

1

12.000,00€

12.000,00€

1.1.4

Π.UPS Δίκτυα Α

τεμ

1

1.960,00€

1.960,00€

1.1.5

Π.UPS Δίκτυα Β

τεμ

1

1.960,00€

1.960,00€

1.1.6

Π.UPS Τελωνεία Α

τεμ

1

1.960,00€

1.960,00€

1.1.7

Π.UPS Τελωνεία Β

τεμ

1

1.960,00€

1.960,00€

1.2

Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη, πλήρης,
δηλαδή προμήθεια και εγκαταστάση μετά των
εξαρτημάτων σχηματισμού (ευθείων,
γωνιακών κλπ), με τα υλικά και μικροϋλικά
στερέωσης (ράγες ανάρτησης, ντίζες,
εκτονωτικά βύσματα, κλπ).

1.2.1

πλάτους 400 mm, ύψους πλευρών 85 mm

m

140

34,00€

4.760,00€

1.2.2

πλάτους 300 mm, ύψους πλευρών 60 mm

m

180

20,0€

3.600,00€

1.2.3

πλάτους 150 mm, ύψους πλευρών 60 mm

m

90

16,00€

1.440,00€

1.3

Καλώδιο τύπου XLPE τοποθετημένο σε σχάρα
ή εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός
εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές
με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,
στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και
οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.

1.3.1

διατομής 1 × 240 mm2

m

1.450

55,50€

80.475,00€

1.3.2

διατομής 1 × 95 mm2

m

1.550

24,00€

37.200,00€

1.3.3

διατομής 5 × 16 mm2

m

180

22,00€

3.960,00€

1.4

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τοποθετημένο σε σχάρα
ή εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός
εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές
με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,
στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και
οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη
και
κανονική
λειτουργία.
Περιλαμβάνεται ο βαρέως τύπου σωλήνας
όδευσης-προστασίας για τις εκτός σχαρών
διαδρομές και η αναλογία σχάρας όδευσης των
καλωδίων.

1.4.1

διατομής 3 × 10 mm2

m

0

- €

- €

1.4.2

διατομής 3 × 4 mm2

m

600

5,00€

3.000,00 €

1.4.3

διατομής 3 × 2,5 mm2

m

0

- €

- €

1.5

Σύστημα διανομης busbars για όλες τις
παροχές (A και B) των ικριωμάτων του
containment στον 3ο όροφο.
Αποτελείται από:
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1.5.1
1.5.2

Canalis - feed unit for KSA - 250 A - left or right
mounting
Canalis - straight length - 160A - 20 tap-off
outlets - 3L+N+PE - 5m - white

1.5.3

Canalis - straight length - 160A - 12 tap-off
outlets - 3L+N+PE - 3m - white

1.5.4

Canalis - tap-off unit with isolator for modular 8 mod.
18mm - 63A - 3L+N+PE.
Includes miniature circuit breakers
Canalis - fixing bracket - 400 A

1.5.5
1.5.6

1.5.7

1.5.8
1.6

1.7

τεμ

4

438,00€

1.752,00€

τεμ

4

1.204,00€

4.816,00€

τεμ

4

865,00€

3.460,00€

τεμ

40

388,00€

15.520,00€

τεμ

48

6,00€

288,00€

m

360

29,30€

10.548,00€

m

800

13,30€

10.640,00€

τεμ

80

19,20€

1.536,00€

κατ' αποκοπή

1

905,00€

905,00€

κατ' αποκοπή

1

1.380,00€

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΥ
διατομής 1 × 120 mm2 για διασύνδεση πίνακα
με feed unit PDU
Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου H07RNF διατομής 3 × 10 mm2 για διασύνδεση tapoff με PDUs
Προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανικών φις
1P
Αποξήλωση των Πινάκων και Υποπινάκων του
Data Center που δεν προβλέπεται να
χρησιμοποιηθούν, πλήρης. Περιλαμβάνεται η
αποσύνδεση των καλωδίων και από τις δύο
πλευρές της ηλεκτρικής σύνδεσης και η
αποξήλωση τους σε όλο το μήκος όδευσης
τους.
Αποσύνδεση των υφιστάμενων καλωδιώσεων
τροφοδοσίας του ΙΤ εξοπλισμού του Data
Center από τους υφιστάμενους πίνακες
τροφοδοσίας και επανασύνδεση των
καλωδίων στους νέους ηλεκτρικούς πίνακες,
πλήρης, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση και
δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
στερεώσεως, συνδέσεως των άκρων αυτού
στον εξοπλισμό για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (BEMS)
2.1

Τοπική μονάδα ελέγχου BΕMS πλήρης δηλαδή
προμήθεια,
εγκατάσταση,
σύνδεση,
προγραμματισμός με όλο τον εξοπλισμό, τις
εσωτερικές καλωδιώσεις, τις κλέμες εισόδου
και εξόδου καλωδίων, τους σπυπιοθλίπτες
εισόδου και εξόδου καλωδίων, τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και
δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Περιλαμβάνεται
ο
μετασχηματιστής τροφοδοσίας, ο μεταλλικός
στεγανός πίνακας ΙΡ 54 τοποθέτησης της
μονάδας και του μετασχηματιστή.
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2.1.1

τεμ

1

3.270,0 €

3.270,00€

τεμ

1

1.790,00€

1.790,00€

τεμ

1

322,00€

322,00 €

Αισθητήριο θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου
αναλογικό τοποθετημένο επίτοιχα ή στην
οροφή του κλειστού διαδρόμου των Racks,
πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και
σύνδεση με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης
και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.

τεμ

12

296,00€

3.552,00€

Αισθητήριο σχετικής υγρασίας εσωτερικού
χώρου αναλογικό, πλήρες δηλαδή προμήθεια,
εγκαταστάση και σύνδεση με τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και
δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

τεμ

3

208,00€

624,00€

2.6.1

Σχάρα
καλωδίων γαλβανισμένη, δηλαδή
προμήθεια και εγκαταστάση μετά των
εξαρτημάτων σχηματισμού (ευθείων, γωνιακών
κλπ), με τα υλικά και μικροϋλικά στερέωσης
(ράγες ανάρτησης, ντίζες, εκτονωτικά βύσματα,
κλπ).
πλάτους 200 mm, ύψους πλευρών 60 mm

m

25

17,00€

425,00€

2.6.2

πλάτους 100 mm, ύψους πλευρών 60 mm

m

15

15,00€

225,00€

Καλώδιο
LIYCY
διατομής
2x2x1
m2
τοποθετημένο σε σχάρα ή εντός πλαστικού
σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους) βαρέως
τύπου,
πλήρες,
δηλαδή
προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως,
εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών,
συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο βαρέως
τύπου σωλήνας όδευσης-προστασίας.

m

450

3,20€

1.440,00€

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Τ.Μ.Ε.- (3).1
Κατανεμητής με βιομηχανικό SWITCH και
οπτική έξοδο, πλήρες δηλαδή προμήθεια,
εγκαταστάση και σύνδεση με τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και
δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Μετατροπέας σήματος Gateway RS 485 σε
ETHERNET, πλήρες δηλαδή προμήθεια,
εγκαταστάση και σύνδεση με τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και
δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
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2.8

2.9

2.10

2.11

Καλώδιο FTP 4" cat 6 τοποθετημένο σε σχάρα
ή εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός
εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές
με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,
στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και
οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη
και
κανονική
λειτουργία.
Περιλαμβάνεται ο βαρέως τύπου σωλήνας
όδευσης-προστασίας.
Καλώδιο FIBER OPTIC 4 ΙΝΩΝ 50/125 ΟΜ3
τοποθετημένο σε σχάρα ή εντός πλαστικού
σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους) βαρέως
τύπου,
πλήρες,
δηλαδή
προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως,
εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών,
συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο βαρέως
τύπου σωλήνας όδευσης-προστασίας.

m

5

1,40€

7,00€

m

200

3,40€

680,00€

Σύνδεση δικτύου BMS με Ethernet μέσω
κατάλληλου εξοπλισμού πλήρης δηλαδή
προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με τα
υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης
και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

τεμ

1

295,00€

295,00€

Σχεδιασμός,
εγκατάσταση
και
προγραμματισμός στον Η/Υ του υφιστάμενου
BMS του G-CLOUD όλων των ως κατασκευάσθη
κατόψεων με τον επιτηρούμενο εξοπλισμό
(αισθητήρια και μετρητές) με φωτεινή ένδειξη
της κατάστασης τους στην οθόνη του Η/Υ και
των
διαγραμμάτων
καθώς
και
ο
προγραμματισμός και οι δοκιμές.

τεμ

1

1.920,00€

1.920,00€

ΤΙΜΗ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

475.990 €

ΤΙΜΗ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)

..............€

Επισημαίνεται ότι, λόγω της πολυπλοκότητας της σύμβασης η προσφερόμενη τιμή για τα επιμέρους
είδη ή τις επιμέρους υπηρεσίες δύναται να διαφοροποιείται από τον αντίστοιχο επιμέρους
προϋπολογισμό, υπό τον προϋπόθεση ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη συνολική
προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης, ήτοι δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα
χιλιάδων διακοσίων είκοσι εφτά ευρώ και εξήντα λεπτών (590.227,60€), συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές
1.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ STAB (ME ΚΛΕΜΜΕΝΣ)

Οι πίνακες θα αποτελούνται από μεταλλικό κουτί λαμαρίνας D.K.P. και θα είναι κατάλληλοι για την
τοποθέτηση οργάνων μέσω φορέων σχήματος ΩΜΕΓΑ.
Η μετωπική τους πλάκα θα είναι επίσης μεταλλική και θα φέρει τις απαραίτητες τρύπες για τα όργανα του
πίνακα. Προσαρμόζεται στο κουτί μέσω 4 χρωμιωμένων κοχλιών. Η μετωπική πλάκα κάτω από κάθε
όργανο θα φέρει πινακίδα με χρωμιωμένο πλαίσιο και ζελατίνα για την αναγραφή των κυκλωμάτων. Το
πάχος της λαμαρίνας θα είναι τουλάχιστον 1,25 χλστ. Οι πίνακες θα είναι βαμμένοι από το εργοστάσιο
κατασκευής σε χρώμα γκρι σφυρήλατο και θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή, ημιχωνευτή ή επίτοιχη
εγκατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια και τις υποδείξεις της επίβλεψης.
Οι πίνακες θα φέρουν πόρτες από διαφανές πλεξιγκλάς με μαγνητικό κλείσιμο, ή θα είναι μεταλλικές της
αυτής κατασκευής με το υπόλοιπο σώμα του πίνακα όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.
Οι μεταλλικές πόρτες θα φέρουν:


Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι όμοιο για όλους τους πίνακες του
έργου (PAS PARTOUT).



Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες.



Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την
τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα.



Ακροδέκτη γείωσης.

Η μεταλλική πόρτα θα φέρει τελική βαφή ηλεκτροστατικής απόχρωσης της αρεσκείας της επίβλεψης.
‘Ολα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κ.λ.π.) θα πρέπει να
είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα).
Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην σωστή τοποθέτηση των οργάνων μέσα στον πίνακα, ώστε αφ'ενός
να παρέχει άνεση για την σύνδεση και όδευση των καλωδίων και αφ'ετέρου να είναι αισθητικά και
λειτουργικά σωστά για αυτόν που τα χειρίζεται.
Εν γένει θα τηρηθούν οι εξής αρχές:


Τα στοιχεία προσαγωγής θα είναι στο κάτω μέρος του πίνακα.



Ο γενικός διακόπτης και οι ασφάλειες θα είναι συμμετρικά ως προς κατακόρφυο άξονα.



Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές συμμετρικά ως
προς κατακόρυφο άξονα.

Τα καλώδια στο εσωτερικό του πίνακα θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές και θα είναι στην
άκρη τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με βίδες και γκρόβερ.
Οι μπάρες χαλκού θα είναι επικασσιτερωμένες τυποποιημένων διατομών κατά DIN 43671/9.53 και
επιτρεπόμενης έντασης τουλάχιστον ίσης με τον κεντρικό διακόπτη του πίνακα. Θα υπολογισθούν σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 οC καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας.
Όλοι οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτήρια μπάρα γειώσεως.
Οι μπάρες θα διαστασιολογηθούν για στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη
σε κάθε πίνακα και πάντως όχι μικρότερη από 6 ΚΑ, η ανύψωση θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική
τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που
προβλέπουν οι κανονισμοί VDE.
Ισχύει και για τους πίνακες η ίδια κωδικοποίηση χρωμάτων για φάσεις, γείωση και ουδέτερο που θα
ισχύσει για τους αγωγούς.
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Μέσα στους πίνακες στο πάνω μέρος και σε οριζόντιες σειρές θα υπάρχουν ακροδέκτες ["κλέμμενς"],
στους οποίους θα οδηγηθούν εκτός των αγωγών φάσεως και οι ουδέτεροι και οι γειώσεις κάθε γραμμής,
ώστε οι αγωγοί κάθε γραμμής εισαγόμενης στον πίνακα να συνδέονται μόνο σε κλέμμενς συνεχόμενα.
Η σειρά [ή οι σειρές] των κλέμμενς θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. Σε
περίπτωση, που υπάρχουν περισσότερα από μία σειρά κλέμμενς, κάθε υποκείμενη σειρά θα βρίσκεται σε
μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την επόμενη υπερκείμενή της.
Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται προς τα κλέμμενς από την κάτω πλευρά τους, ώστε η πάνω να
είναι ελεύθερη για ευχερή σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων. Οι χαρακτηριζόμενες στα σχέδια
εφεδρικές γραμμές θα είναι και αυτές συνδεσμολογημένες μέχρι τα κλέμμενς.
H εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι’ αυτές ο ίδιος
βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα.
Για τις τρείς φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να
έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα.
Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με την βοήθεια των
κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών.
Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και ο δοκιμή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να
ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε
εργασία σχετικά με τις παραπάνω.
Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και
Προδιαγραφές:


Ελληνικούς Κανονισμούς



DIN. VDE 0660/Μέρος 500



ΙΕΕ. Kανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση).



IEC 439 –1

Οι πίνακες θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εμπρόσθιας όψης, μετά εμπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40
κατά DIN 40050.
Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται από μεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης διαμέτρου.
Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, σχέδια κ.λ.π.
τα οποία θα παραδοθούν πριν την βεβαίωση περάτωσης:


Μία πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα.



Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του
πίνακα.



Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης.

Μεταλλικοί πίνακες στεγανοί
Αυτοί θα είναι ιδίας κατασκευής όπως αναφέρεται παραπάνω με την διαφορά, ότι αυτοί θα είναι
προστασίας ΙΡ54 κατά DIN 40050.
Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται με στεγανοποίηση του ερμαρίου και της πόρτας αυτού. Οι στεγανοί
μεταλλικοί πίνακες θα είναι τύπου ερμαρίου κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση.
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2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
2.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι τύπου πεδίου, κατάλληλος για ελεύθερη έδραση στο δάπεδο,
εύκολα επεκτεινόμενος. Όλοι οι χειρισμοί θα γίνονται από την εμπρός πλευρά. Θα είναι επισκέψιμος από
την εμπρός και πίσω πλευρά
Η κατασκευή του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 60439 –
1.
2.2.

HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης θα πρέπει να έχει τα παρακάτω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Ένταση λειτουργίας Ιn

Σύμφωνα με τα σχέδια

Ονομαστική Τάση Λειτουργίας Ue

420V

Αριθμός Φάσεων

3Ph +N +PE

Τάση μόνωσης κυρίων ζυγών Ui

1000 V

Συχνότητα Λειτουργίας

50/ 60 Ηz

Λειτουργία σε σύστημα γειώσεως

ΤΝ

Ρεύμα Αντοχής σε βραχυκύκλωμα Ιcw (kA – rms/1sec

Σύμφωνα με τα σχέδια

2.3.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το μεταλλικό μέρος του πίνακα χαμηλής τάσης θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό έλασμα πάχους
τουλάχιστον 1,5 mm με επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής πούδρας.
Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης του
διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο
μεταξύ τους όσο και με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των
σταθερών μεταλλικών μέρων του.
Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (πχ πόρτες, ανοιγμένες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός
προστασίας (πχ πλεξίδα γειώσεως) διατομής 6 mm2 σύμφωνα με το ΙΕC 60364-5-54.
Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60529 που θα
δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκίμων τύπου και η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια
ώστε να επιτυγχάνεται βαθμός προστασίας ΙΡ 20 με πλαίσιο/πόρτα (με άμεση πρόσβαση στο χειρισμό
του διακοπτικου υλικού) ή IP 30 με σταθερό μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα.
O βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι ΙΚ07 όπως
αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 50102.
Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού-διακοπτικού εξοπλισμού-συσκευών: Η εγκατάσταση των συσκευών θα
πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία στον πίνακα
χαμηλής τάσης και να προτιμούνται συνδέσεις που διευκολύνουν την απαγωγή θερμότητας ώστε να
πληρούνται οι απαιτήσεις ανύψωσης θερμοκρασίας σύμφωνα με το Πρότυπο EN 60439 - 1.
Οι αποστάσεις ασφαλείας τόσο μεταξύ των συσκευών όσο και μεταξύ συσκευής και μεταλλικού μέρους
του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή των συσκευών.
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Η τοποθέτηση των συσκευών θα γίνει σε στηρίγματα ικανά να αντέχουν το βάρος των συσκευών χωρίς
παραμόρφωση και να είναι ανθεκτικά στις ταλαντώσεις που δημιουργούνται κατά την μεταφορά τους ή
κατά την αφόπλιση των συσκευών σε περίπτωση σφάλματος.
Επίσης για την ασφάλεια του χρήστη του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης η τοποθέτηση των συσκευών
και προστατευτικών διαχωριστικών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται εσωτερική
διαμερισματοποίηση τύπου (Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60439-1)
Χαρακτηριστικά κυρίων ζυγών διανομής: Η ζυγοί διανομής θα είναι κατασκευασμένοι από μπάρες
ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ ορθογωνικής διατομής. Η διατομή των κυριών ζυγών διανομής θα
πρέπει να είναι επαρκείς για την μεταφορά του ονομαστικού ρεύματος μέσα στα αποδεκτά όρια
ανύψωσης θερμοκρασίας όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 60439-1.
Η επιλογή της διατομής και του αριθμού των μπαρών χαλκού θα γίνει από τον κατασκευαστή του
ηλεκτρικού πίνακα λαμβάνοντας υπόψη το ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας του, την αντοχή σε
βραχυκύκλωμα, την επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας και τον βαθμό προστασίας του ηλεκτρικού
πίνακα χαμηλής τάσης.
Η στήριξη των ζυγών διανομής θα γίνεται με την χρήση κατάλληλου αριθμού μονωτήρων ώστε να
εξασφαλίζονται οι μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες (ονομαστική τάση μόνωσης και αντοχή σε
βραχυκύκλωμα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο). Επίσης το υλικό κατασκευής των
μονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερμότητα παραγόμενη από εσωτερικά
ηλεκτρικά φαινόμενα σύμφωνα με IEC 695-2.1: 960 oC 30s/30s.
Όδευση Καλωδίων Βοηθητικών κυκλωμάτων: Η όδευση των καλωδίων βοηθητικών κυκλωμάτων μέσα
στον ηλεκτρικό πίνακα θα γίνεται σε πλαστικό κανάλι όπου η απόσταση μεταξύ μεταξύ δύο διαδοχικών
στηρίξεων δεν θα ξεπερνά τα 600 mm. Η καλωδίωση βοηθητικών κυκλωμάτων που προέρχεται από
συσκευές τοποθετημένες σε κινούμενα πλαίσια του ηλεκτρικού πίνακα (π.χ. πόρτα, ανοιγμένες μετώπες)
θα γίνεται σε μορφή «πλεξίδας» παρέχοντας επαρκή άνεση κατά την κίνηση τους. Όλα τα βοηθητικά
κυκλώματα θα καταλήγουν σε κλέμμες.
Σήμανση Ηλεκτρικού Πίνακα, Σήμανση Συσκευών: Στην εμπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει
πινακίδα με το όνομα, την διεύθυνση του κατασκευαστή και τον αριθμό παραγωγής (ή άλλο
χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου). Κάθε συσκευή θα φέρει την ονομασία της σύμφωνα με τα
μονογραμμικά σχέδια επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή διαχωρισμό των κυκλωμάτων που αφορά κάθε
συσκευή. Η σήμανση πρέπει να είναι ανθεκτική και σωστά τοποθετημένη σε κάθε συσκευή.
Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήμανση των ζυγών κάθε φάσης (αλλά και των ζυγών
ουδετέρου και γείωσης.
Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήμανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωμάτων.
Κατά την εσωτερική συνδεσμολογία του πίνακα, θα τηρηθεί ενιαίο σύστημα σήμανσης των φάσεων. 'Ετσι
η ίδια φάση θα σημαίνεται πάντα με το ίδιο χρώμα επίσης κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντα στην ίδια
θέση ως προς τις άλλες (π.χ. η R αριστερά, η S στη μέση, η Τ δεξιά), όσον αφορά τις ασφάλειες και τις
ενδεικτικές λυχνίες.
Οι αγωγοί ενδεικτικών λυχνιών και οργάνων μετρήσεως, θα ακολουθούν διαδρομές στα τοιχώματα, κατά
το δυνατό σύντομες, μακριά από γραμμές ισχυρών ρευμάτων, στερεούμενες κατάλληλα σε μονές
2
2
στρώσεις. Οι αγωγοί θα είναι ΝΥΑ, μονόκλωνοι 1,5 mm για τις ενδεικτικές λυχνίες, 2,5 mm για το
2
βολτόμετρο και τα κυκλώματα τάσεως του βολτόμετρου, και 4 mm για τα αμπερόμετρα και τα
κυκλώματα εντάσεως των οργάνων μέτρησης.
Οι αγωγοί των κυκλωμάτων τάσεως των οργάνων μετρήσεως και οι ενδεικτικές λυχνίες θα ασφαλίζονται
με ασφάλειες τύπου "μινιόν" τοποθετημένες σε εύκολα προσιτές θέσεις στο πίσω μέρος της κυψέλης.
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Τα όργανα μετρήσεως και οι μετασχηματιστές εντάσεως θα έχουν χαρακτηριστικά (περιοχές μέτρησηςσχέσεις μεταφοράς) κατάλληλα για την δυναμικότητα του πίνακα, τάξεως ακριβείας 1,5% κατάλληλα για
την στερέωσή τους στην μπροστινή λαμαρίνα της κυψέλης.
Ο μεταγωγέας βολτομέτρου θα είναι 7 θέσεων (μηδέν, R-0, S-0, T-0, R-S, S-T, T-R).
Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα είναι ακριβείας 1%, ισχύος τουλάχιστον
στερέωση σε χάλκινες μπάρες με γειωμένο το ένα όριο του δευτερεύοντος.

10 VA, κατάλληλοι για

Στην μπροστινή επιφάνεια των πεδίων του πίνακα θα είναι τοποθετημένες οι ενδεικτικές λυχνίες αίγλης
220V, διατεταγμένες σε αντιστοιχία με τους σχετικούς διακόπτες. Ολες θα είναι συνδεδεμένες μεταξύ
φάσεως και ουδέτερου ώστε να είναι κανονικά αναμμένες.
Στην μπροστινή όψη του πίνακα κάτω από τους διακόπτες θα υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες άριστης
προσαρμογής και εμφανίσεως. Επίσης κάθε κυψέλη θα φέρει στο πάνω μέρος της κεντρική πινακίδα
χαρακτηρισμού της, μεγαλύτερου μεγέθους.
Ο πίνακας θα παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα που φαίνονται στα σχέδια και επί πλέον με κάθε άλλη
συμπληρωματική διάταξη ασφαλείας ή βοηθητική συσκευή ή όργανο αναγκαίο για την ασφαλή και
κανονική λειτουργία, έστω και αν αυτά δεν αναγράφονται στα σχέδια και τις περιγραφές.
Γενικά η συνδεσμολογία του πίνακα θα είναι πλήρης, σε τρόπο ώστε να μην απαιτείται για την λειτουργία
του παρά μόνο η τοποθέτησή του και η σύνδεσή του με τις προσερχόμενες και απερχόμενες γραμμές.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑΣ
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των εξής δοκιμών τύπου σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 60439-1:
1) Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας
2) Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης
3) Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα
4) Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας
5) Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού
6) Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας
7) Δοκιμή του βαθμού προστασίας.
Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα διεθνή εργαστήρια.
Επίσης θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο
δοκιμών σειράς:
1) Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων
2) Διηλεκτρική δοκιμή
3) Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης
2.4.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση “ CE “ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας
Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68.
Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙSO 9001
για την κατασκευή-συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής τάσης. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου του
κατασκευαστή θα είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών σειράς που αναφέρθηκαν στην
προηγούμενη παράγραφο εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
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Επίσης μαζί με τον ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να παραδοθούν μονογραμμικά και
πολυγραμμικά ηλεκτρολογικά σχέδια κατασκευής του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης.
Όλα τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα και συσκευές (διακόπτες, αυτόματοι, ασφάλειες, όργανα μετρήσεως,
μετασχηματιστές εντάσεως, μεταγωγέας βολτομέτρου, ενδεικτικές λυχνίες) θα είναι πλήρη και σε
κατάσταση λειτουργίας με επίσημα (βάσει φυλλαδίων ή πιστοποιητικών του κατασκευαστή) εγγυημένα τα
συμβατικά καθοριζόμενα χαρακτηριστικά τους, θα τυγχάνουν δε απαραίτητα, πριν από την παραγγελία
τους της προεγκρίσεως της επίβλεψης.
3.

ΡΟΗΦΟΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 100Α ΩΣ 1000Α

Το σύστημα των ροηφόρων αγωγών θα είναι χαμηλής σύνθετης αντίστασης και θα χρησιμοποιεί τον αέρα
ως μέσο μόνωσης (air insulated typed).
Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τοπολογίες, θα πρέπει να πληρούν την σχεδίαση του συστήματος
ροηφόρων αγωγών (π.χ.: χαρακτηριστικά λειτουργίας, όπως η ανύψωση της θερμοκρασίας, αντοχή σε
βραχυκύκλωμα, μηχανική αντοχή, κτλ) όπως και τις μεθόδους πιστοποίησης των ονομαστικών μεγεθών.
Το πρότυπο IEC 61439-6 καθορίζει τεστ σειράς, τα οποία θα πρέπει να περάσουν επιτυχώς οι διάφορες
τοπολογίες, καθώς και τα επιμέρους τμήματα του εξοπλισμού. Η διατομή της επιφάνειας του αγωγού
προστασίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% της αντίστοιχης διατομής των αγωγών των φάσεων.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ
Το σύστημα των ροηφόρων αγωγών θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές/κανόνες που αναφέρονται στo
διεθνές πρότυπο IEC 61439-6.
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ
Θα πρέπει το σύστημα ροηφόρων αγωγών να πληρεί τις παρακάτω δοκιμές / ελέγχους:
- Το στοιχείο πυροφραγής, θα πρέπει να αποτρέπει τη διάδοση της φωτιάς από ένα τμήμα του κτιρίου στο
άλλο, διάμεσου τοιχοποιίας, σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 834 (DIN 4102, τμήμα 9).
- Θα πρέπει να αποτρέπεται η διάδοση της φλόγας (αποφυγή έναρξης πυρκαγιάς) μέσω του συστήματος
των ροηφόρων αγωγών, σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60332 - Μέρος 3.
- Θα πρέπει επίσης το σύστημα των ροηφόρων αγωγών να εξασφαλίζει αντοχή μόνωσης σε ασυνήθιστη
θερμοκρασιακή άνοδο (μη πρόκληση φωτιάς) σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60695-2-1.
Επιπλέον όλα τα επιμέρους πλαστικά τμήματα του συστήματος των ροηφόρων αγωγών δεν θα περιέχουν
αλογόνα.
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τα ευθύγραμμα τμήματα θα αποτελούνται από:
- Το περίβλημα το οποίο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα, με βαφή RAL
9001, και συγχρόνως θα αποτελεί και την γείωση.
- Στο εσωτερικό του ροηφόρου αγωγού ένας μονωτήρας θα μεταφέρει 4 αγωγούς αλουμινίου.
- Όλα τα σημεία ηλεκτρικών επαφών θα είναι κατασκευασμένα από επαργυρωμένο χαλκό.
- Σημεία λήψεων θα υπάρχουν διαθέσιμα κάθε 0.5 ή 1 μέτρο, σε κάθε μια από τις πλευρές (και τις 2
πλευρές) του συστήματος ροηφόρων αγωγών. Τα σημεία αυτά θα διαθέτουν διάφραγμα που ανοίγει και
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κλείνει με τη σύνδεση και την αποσύνδεση του ρευματολήπτη αντίστοιχα, παρέχοντας προστασία έναντι
τυχαίας επαφής με τα ενεργά μέρη (IP 55).
- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ 2 ροηφόρων αγωγών θα κατασκευάζονται με εύκαμπτες επαφές
σχεδιασμένες ειδικά για να απορροφούν τις διαστολές των αγωγών και του περιβλήματος.
- Η μηχανική σύνδεση θα πραγματοποιείται με δύο βίδες οι οποίες ταυτόχρονα θα βεβαιώνουν την
συνέχεια του αγωγού προστασίας (γείωση).
- Η μηχανική ευστάθεια του συστήματος ροηφόρων αγωγών θα εξασφαλίζεται από τη στήριξη του μόνο
ανά διαστήματα 3 μέτρων (εκτός και αν απαιτείται διαφορετικά από τις προδιαγραφές).
- Ειδικά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για την αποφυγή εμποδίων στις διαδρομές.
ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ
Οι ρευματολήπτες θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
─

η σύνδεση και αποσύνδεση θα γίνεται μόνο όταν το καπάκι προστασίας είναι ανοιχτό

─

η επαφή του αγωγού προστασίας θα βεβαιώνει αυτόματα το άνοιγμα του διαφράγματος και θα
καθορίζει την σωστή φορά σύνδεσης του ρευματολήπτη έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια στους
αγωγούς

─

όταν ο ρευματολήπτης συνδέεται στον ροηφόρο αγωγό, ο αγωγός προστασίας θα συνδέεται πρώτος
και μετά οι αγωγοί των φάσεων

─

δεν θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επαφής με ενεργά μέρη όταν η πόρτα του ρευματολήπτη
είναι ανοικτή (καλώδιο 1 mm σε διάμετρο, IPxxD)

─

ο ρευματολήπτης θα συνδέεται στον ροηφόρο αγωγό χωρίς την χρήση εργαλείων

─

θα υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν στους ρευματολήπτες υλικά προστασίας και
αυτοματισμού (π.χ. ασφάλειες, ραγοϋλικό ή μικροαυτόματους διακόπτες). Οι συσκευές προστασίας
των ρευματοληπτών, θα πρέπει να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή/προμηθευτή με το σύστημα των
ροηφόρων αγωγών, για να υπάρχει ομοιομορφία και συνοχή στην εγκατάσταση, σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 61439-6. Έτσι θα μπορεί να εξασφαλιστεί επιλεκτικότητα των εν λόγω μέσων
προστασίας με τα διακοπτικά μέσα προστασίας που βρίσκονται «ανάντη - upstream» για την
προστασία των διαδρομών των ροηφόρων αγωγών

─

δεν θα είναι δυνατό το κλείσιμο της πόρτας ασφαλείας του υπό-πίνακα, αν δεν είναι σωστά μηχανικά
τοποθετημένος πάνω στο σύστημα ροηφόρων αγωγών.

ΤΥΠΟΣ: CANALIS KSA ΤΗΣ SCHNEIDER ELECTRIC
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
1.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
I.

Απολήξεις δικτύων

O Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να εξακριβώσει τις θέσεις όπου εισέρχονται τα υφιστάμενα δίκτυα του
κτιρίου (καλώδια, σωλήνες κλπ) ώστε να μην καταστραφούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
II.

Αδιάλειπτη λειτουργία κτιρίου

Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να διασφαλίσει τη συνέχιση των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας,
κλιματισμού και τηλεποικοινωνιών του κτιρίου σε όλη την διάρκεια του έργου.
Προς εξασφάλιση αυτού ο Οικονομικός Φορέας πρέπει να προβλέψει όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό, όπως
πρόσθετες προσωρινές καλωδιώσεις, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ηλεκτρικοί πίνακες διανομής, κλπ., ώστε
να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
III.

Οπές στα σκυροδέματα

Απαγορεύονται αυστηρά οι εν γένει διανοίξεις οπών στα σκυροδέματα, για οποιοδήποτε λόγο. Παρά όλα
αυτά αν κάπου αυτό κριθεί απόλυτα αναγκαίο θα ζητηθεί η έγγραφη προς αυτό άδεια από την Υπηρεσία.
Στις περιπτώσεις αυτές οι διανοίξεις θα γίνονται με ειδικά εργαλεία, ώστε να περιορίζονται στις ελάχιστες
δυνατές διαστάσεις (για τη διέλευση δικτύων).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην αποκατάσταση της οπής και την σφράγιση των αρμών σύμφωνα με
τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
2.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την άρτια-επιτυχή εκτέλεση του έργου, βαρύνουν τον Οικονομικό
Φορέα και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί απ’ αυτόν υπ’ όψη στη διαμόρφωση της προσφοράς του.

3.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Όλα τα Σχέδια και οι Προδιαγραφές καθώς και τα αντίγραφά τους που χορηγούνται από τον
Οικονομικό φορέα αποτελούν ιδιοκτησία της Υπηρεσίας μετά την αποπεράτωση του Έργου.
4.

ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την οριστική παραλαβή διαπιστωθεί από την
Υπηρεσία ότι μέρη του έργου κατασκευάστηκαν πλημμελώς και όχι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του
Οικονομικού φορέα, που βλάπτει τη στερεότητα, ποιότητα, σχήμα ή όψη του έργου ή τμημάτων του, η
Υπηρεσία, της οποίας η γνώμη επί των πιο πάνω περιπτώσεων είναι υποχρεωτική για τον Οικονομικό
Φορέα, έχει το δικαίωμα να καλέσει με έγγραφη εντολή του τον Οικονομικό Φορέα να προβεί μέσα σε
τακτή προθεσμία στην επανόρθωση των κακοτεχνιών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του, όλες δε οι
σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Οικονομικό Φορέα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Οικονομικού Φορέα προς την πιο πάνω εντολή η Υπηρεσία μπορεί να
προβεί με οποιοδήποτε τρόπο στην αποκατάσταση των κακοτεχνιών σε βάρος και για λογαριασμό του
Οικονομικού Φορέα. Ο Οικονομικός Φορέα δεν έχει το δικαίωμα να ισχυρισθεί ότι αν η άσκηση της
επίβλεψης από την Υπηρεσία ήταν πληρέστερη θα αποφεύγονταν οι κακοτεχνίες.
Τονίζεται ότι η ευθύνη του Οικονομικού Φορέα έγκειται στην εκτέλεση των εργασιών του όχι μόνο κατά
τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις των συμβατικών στοιχείων αλλά και τρόπο διασφαλίζοντα το τελικό
αποτέλεσμα δηλ. άριστες συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
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Τα ανωτέρω αποσαφηνίζουν ότι η ευθύνη του αποτελέσματος δηλ. της καλής λειτουργίας των
εγκαταστάσεων βαρύνει απόλυτα τον Οικονομικό Φορέα.
5.

ΔΟΚΙΜΕΣ

1.

Ο Οικονομικός Φορέας είναι υποχρεωμένος να εκτελεί με δικές του δαπάνες κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου, όσες δοκιμές κρίνονται απαραίτητες από την Υπηρεσία για την εξακρίβωση
της ποιότητας των υλικών και των εγκαταστάσεων.

2.

Τα απαιτούμενα για τις δοκιμές υλικά, μικροϋλικά, εργασία, αναλώσιμα θα παρέχονται από τον
Οικονομικό Φορέα χωρίς αποζημίωση.

3.

Κατά την εκτέλεση των εγκαταστάσεων όπως και κατά την αποπεράτωσή τους θα εκτελεσθούν με
ευθύνη, μέριμνα, φροντίδα και δαπάνες του Οικονομικού Φορέα και με παρουσία της Υπηρεσίας, οι
ακόλουθες δοκιμές και θα συνταχθούν και σχετικά πρωτόκολλα. Τις δοκιμές αυτές υποχρεούται ο
Οικονομικός Φορέας, να επαναλάβει και κατά την παραλαβή του έργου, αν αυτό απαιτηθεί από την
Υπηρεσία.

4.

Αν κατά τις δοκιμές αυτές διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, μειονεκτικότητα, ελαττωματικότητα,
κακή ποιότητα, κλπ υλικών, μηχανημάτων, διατάξεων ή συστημάτων ή και ολόκληρων τμημάτων
των εγκαταστάσεων, ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται στην άμεση σχετική επισκευή,
συμπλήρωση, αντικατάσταση, αναπλήρωση, διόρθωση, ρύθμιση κλπ και μετά πάλι επανάληψη των
δοκιμών μέχρις ότου τα αποτελέσματά τους κριθούν ικανοποιητικά από την Υπηρεσία.

5.

Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών προκληθούν ζημιές ή βλάβες ή φθορές ή δυστυχήματα
στο προσωπικό, στις εργασίες, εγκαταστάσεις ή υλικά οποιουδήποτε τρίτου, ο Οικονομικός Φορέας
υποχρεούται στη σχετική επανόρθωση με δαπάνες του, σαν μόνος υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των
δοκιμών αυτών.

6.

Αποτελούν υποχρεώσεις του Οικονομικού Φορέα, τα ακόλουθα:
α.

Η διαμόρφωση των κάθε είδους αναμονών και προσωρινών διαμορφώσεων των
εγκαταστάσεων των απαιτούμενων για διενέργεια των δοκιμών και αποκατάστασης των
εγκαταστάσεων σε μορφή κανονικής λειτουργίας.

β.

Η προσκόμιση των απαιτούμενων οργάνων και υλικών, η διάθεση δε πάσης σχετικά
απαιτούμενης εργασίας.

γ. Η διενέργεια, σε ανεπιτυχή δοκιμή πάσης απαιτούμενης βελτίωσης, ή αντικατάστασης τμημάτων
των εγκαταστάσεων μέχρι επιτυχούς δοκιμής.
δ.

Η διενέργεια κάθε μίας δοκιμής σε όσες επαναλήψεις απαιτηθεί, αφ'ενός για επίτευξη
επιτυχημένου αποτελέσματος, αφ'ετέρου για έλεγχο αφανών τμημάτων των εγκαταστάσεων
πριν από την ενσωμάτωσή τους σε παραγωγική διαδικασία.

1.

Δοκιμές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού - κίνησης

α.

Δοκιμή αντίστασης μόνωσης: Μετά την αποπεράτωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και πριν
τεθούν σε τάση, θα γίνει η προαναφερθείσα δοκιμή με λεπτομερή ωμομέτρησή της και
καταρτισμός σχετικών πινάκων μέτρησης. Οι μετρήσεις πρέπει να γίνουν με συνεχές ρεύμα
τάσης σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384. Η αντίσταση της μόνωσης πρέπει να είναι αυτή που
καθορίζεται από τον προαναφερόμενο Κανονισμό. Οι μετρήσεις θα γίνουν:
-

Με τα σημεία κατανάλωσης βραχυκυκλωμένα.

-

Με τις συσκευές κατανάλωσης παρεμβλημένες [λυχνίες κλπ] και
διακόπτες.
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Χωρίς τα σημεία κατανάλωσης αλλά με κλειστούς τους αντίστοιχους διακόπτες. Πριν από
τις δοκιμές αντίστασης μόνωσης θα γίνουν δοκιμές συνεχείας των δικτύων.
β.

Δοκιμή λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων: Στην συνέχεια οι ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις μπαίνουν υπό τάση και ελέγχεται η σωστή λειτουργία τους τμηματικά.

γ.

Δοκιμές αντίστασης γείωσης: Γίνονται μετά την κατασκευή της γείωσης και συντάσσονται τα
σχετικά πρωτόκολλα.

2.

Δοκιμές κυκλωμάτων-συστημάτων αυτοματισμού
α. Θα γίνουν όλες οι δοκιμές για απόδειξη όλων των ιδιοτήτων αυτοματισμού χειρισμού και
τρόπου λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
β. Θα εκτελεσθούν δοκιμές για τον έλεγχο της πειθαρχίας τους στις εντολές του συστήματος των
οργάνων αυτοματισμού, προστασίας και ρύθμισης
γ. Θα εξακριβωθεί η αντιστοιχία των συστημάτων αυτοματισμού στα παραδοθέντα από εκτέλεση
σχέδια.

6.
1.

7.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ο Οικονομικός Φορέας θα απομακρύνει όλα
τα άχρηστα υλικά-μπάζα και θα διατηρεί τις υπό κατασκευή εργασίες, τα συσσωρευμένα υλικά
και γενικά όλους τους χώρους εργασίας του καθαρούς και τακτοποιημένους.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

Μαζί με τα τελικά σχέδια των εγκαταστάσεων, ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να παραδώσει
λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και συντήρησής τους σε δύο (2) αντίγραφα.

2.

Οι οδηγίες αυτές θα είναι δακτυλογραφημένες και βιβλιοδετημένες σε τεύχη με αύξοντα αριθμό
αντίτυπου. Η ύλη των οδηγιών θα είναι κατανεμημένη σε κεφάλαια αντίστοιχα προς τα τμήματα
των εγκαταστάσεων και θα περιλαμβάνουν δε και τα τυχόν απαιτούμενα γενικά διαγράμματα
συγκρότησης τους.

3.

Στους ηλεκτρικούς πίνακες υποχρεούται να εγκαταστήσει άριστης ποιότητας και εμφάνισης
ενδεικτικές πινακίδες μέσα σε κατάλληλο πλαίσιο στηριζόμενο στην επιφάνεια του πίνακα με
κοχλίες με κάλυμμα από ζελατίνα, που να φέρει γραμμένα:

4.

8.
1.

(α)

Το χαρακτηριστικό του πίνακα, όπως προβλέπεται στα σχέδια.

(β)

Τον προορισμό του πίνακα.

(γ)

Τον προορισμό κάθε γραμμής, στις αντίστοιχες ασφάλειες ή και διακόπτες ή
μικροαυτόματους.

(δ)

Τυχόν αναγκαιούσες οδηγίες για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης, δηλ. τυχόν
ηλεκτρικές γραμμές κυκλωμάτων αυτοματισμού τροφοδοτούμενων από άλλους πίνακες,
πού θα πρέπει να
απενεργοποιηθούν από άλλη θέση πριν από την επέμβαση στο
εσωτερικό του πίνακα.

Όλα τα πιο πάνω τεύχη οδηγιών, πινακίδες κλπ πρέπει να είναι της απόλυτης αρεσκείας της
Υπηρεσίας και να εγκριθούν έγγραφα από αυτή ως προς τον τρόπο κατασκευής τους και το
περιεχόμενό τους.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας για τον χειρισμό και τη συντήρηση των
εγκαταστάσεων είναι ευθύνη και υποχρέωση του Οικονομικού Φορέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (ESPD)
Συνημμένα αρχεία μορφής pdf και xml τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και
βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του διαγωνισμού με α/α 168796.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ
όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσες αρχή στη παρούσας διακήρυξη σε μορφή αρχείου τύπου
PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και στη διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, προτείνεται
να χρησιμοποιήσουν το συνημμένο επικουρικό αρχείο τύπου XML. Στη συνέχεια μέσω της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας eΕΕΕΣ που είναι διαθέσιμη https://espdint.eprocurement.gov.gr/ παράγουν την απάντηση τους
σε αρχείο τύπου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα συνημμένα του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας
στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το EΕΕΣ από την αρχή: να συμπληρώνουν με
ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον παρόντα διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη,
να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο τύπου PDF προκειμένου να το
υπογράψουν ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα συνημμένα της ηλεκτρονικής προσφορά τους στο
ΕΣΗΔΗΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL
ΑΦΜ – ΔOY
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αποκαταστάση δομικών στοιχείων που θα
απαιτηθούν για τις νέες οδεύσεις σχαρών βάσει της
Ηλεκτρολογικής
μελέτης.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες:
- Διάνοιξη οπών σε δομικά στοιχεία. Σε περίπτωση
διάνοιξης οπών σε στοιχεία Ο.Σ. η διάνοιξη θα γίνεται
με
χρήση
αδιατάρακτης
οπής.
- Αποκατάσταση δομικών στοιχείων μετά το πέρας των
Η/Μ
διελεύσεων.
- Η αποκατάσταση των ανοιγμάτων σε πυράντοχα
χωρίσματα / τοιχοποιίες μετά την αποξήλωση
/τροποποίηση Η/Μ οδεύσεων θα γίνεται με πυράντοχο
χώρισμα ιδίου βαθμού πυραντίστασης με το
υφιστάμενο

κατ'
αποκοπή

1

Α/Α

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1

1 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Ηλεκτρικός πίνακας, πλήρης δηλαδή προμήθεια,
εγκαταστάση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό
προστασίας ελέγχχου και αυτοματισμού, τις
εσωτερικές
καλωδιώσεις,
τις
κλέμες,
τους
1.1 σπυπιοθλίπτες εισόδου-εξόδου καλωδίων, τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνονται οι μεταλλικές βάσεις στήριξης των
πινάκων όπου απαιτείται.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)
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1.1.1
ΓΠ.UPS/1.1
τεμ
1
1.1.2

ΓΠ.UPS/2.1

τεμ

1

1.1.3

Γ.Π.Ε/1.1

τεμ

1

1.1.4

Γ.Π.Ε/2.1

τεμ

1

1.2

Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη, πλήρης, δηλαδή
προμήθεια και εγκαταστάση μετά των εξαρτημάτων
σχηματισμού (ευθείων, γωνιακών κλπ), με τα υλικά και
μικροϋλικά στερέωσης (ράγες ανάρτησης, ντίζες,
εκτονωτικά βύσματα, κλπ).

1.2.1

πλάτους 600 mm, ύψους πλευρών 85 mm

m

39

1.2.2

πλάτους 400 mm, ύψους πλευρών 85 mm

m

100

1.2.3

πλάτους 300 mm, ύψους πλευρών 60 mm

m

78

1.3

Καλώδιο τύπου XLPE τοποθετημένο σε σχάρα ή
εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους)
βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας
διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων
αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.

1.3.1

διατομής 1 × 240 mm2

m

600

1.3.2

διατομής 1 × 185 mm2

m

1.200

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (BEMS)

2.1

Κατανεμητής με βιομηχανικό SWITCH και οπτική
έξοδο, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και
σύνδεση με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

τεμ

1

2.2

Μετατροπέας σήματος Gateway RS 485 σε ETHERNET,
πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση
με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης
και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

τεμ

1

2.3

Καλώδιο LIYCY διατομής 2x2x1 m2 τοποθετημένο
σε σχάρα ή εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός
εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας
διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων
αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο
βαρέως τύπου σωλήνας όδευσης-προστασίας.

m

25
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Καλώδιο FTP 4" cat 6 τοποθετημένο σε σχάρα ή
εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους)
βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και
2.4
μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας
m
5
διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων
αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο
βαρέως τύπου σωλήνας όδευσης-προστασίας.

2.5

Καλώδιο FIBER OPTIC 4 ΙΝΩΝ 50/125 ΟΜ3
τοποθετημένο σε σχάρα ή εντός πλαστικού σωλήνα
(εντός ή εκτός εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες,
δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές
με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,
στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών,
συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο βαρέως τύπου σωλήνας
όδευσης-προστασίας.

m

150

2.6

Σύνδεση δικτύου BMS με Ethernet μέσω κατάλληλου
εξοπλισμού πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση
και σύνδεση με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

τεμ

1

2.7

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και προγραμματισμός στον
Η/Υ του υφιστάμενου BMS του G-CLOUD όλων των ως
κατασκευάσθη κατόψεων με τον επιτηρούμενο
εξοπλισμό (αισθητήρια και μετρητές) με φωτεινή
ένδειξη της κατάστασης τους στην οθόνη του Η/Υ και
των διαγραμμάτων καθώς και ο προγραμματισμός και
οι δοκιμές.

τεμ

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αποκαταστάση δομικών στοιχείων που θα απαιτηθούν
για τις νέες οδεύσεις σχαρών βάσει της Ηλεκτρολογικής
μελέτης.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες:
- Διάνοιξη οπών σε δομικά στοιχεία. Σε περίπτωση
διάνοιξης οπών σε στοιχεία Ο.Σ. η διάνοιξη θα γίνεται με
χρήση αδιατάρακτης οπής.
- Αποκατάσταση δομικών στοιχείων μετά το πέρας των
Η/Μ διελεύσεων.
- Η αποκατάσταση των ανοιγμάτων σε πυράντοχα
χωρίσματα / τοιχοποιίες μετά την αποξήλωση
/τροποποίηση Η/Μ οδεύσεων θα γίνεται με πυράντοχο
χώρισμα ιδίου βαθμού πυραντίστασης με το υφιστάμενο

κατ'
αποκοπή

1

DATA CENTER Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Α/Α

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1
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G-CLOUD»
Δομικές εργασίες για την πλήρη διαμόρφωση χώρου
στο
Β'
υπόγειο
του
κτηρίου.
κατ'
0.2
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες:
1
αποκοπή
- Καθαιρέσεις, Αποξηλώσεις, Νέες τοιχοποιίες,
Αποκαταστάσεις, Χρωματισμοί κλπ.
0.3

Μεταφορά όλου του αποξηλώμενου εξοπλισμού
(καλώδια, κλπ) σε αποθήκες του ΚτΕ.

κατ'
αποκοπή

1

τεμ

1

m

130

m

1.650

1 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

1.4

Ηλεκτρικός πίνακας, πλήρης δηλαδή προμήθεια,
εγκατάσταση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό
προστασίας ελέγχχου και αυτοματισμού, τις
εσωτερικές
καλωδιώσεις,
τις
κλέμες,
τους
σπυπιοθλίπτες εισόδου-εξόδου καλωδίων, τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνονται οι μεταλλικές βάσεις στήριξης των
πινάκων όπου απαιτείται.
Π.UPS/1.3
Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη, πλήρης, δηλαδή
προμήθεια και εγκαταστάση μετά των εξαρτημάτων
σχηματισμού (ευθείων, γωνιακών κλπ), με τα υλικά και
μικροϋλικά στερέωσης (ράγες ανάρτησης, ντίζες,
εκτονωτικά βύσματα, κλπ).
πλάτους 300 mm, ύψους πλευρών 60 mm
Καλώδιο τύπου XLPE τοποθετημένο σε σχάρα ή
εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους)
βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας
διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων
αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
διατομής 1 × 95 mm2
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τοποθετημένο σε σχάρα ή
εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους)
βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας
διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων
αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο
βαρέως τύπου σωλήνας όδευσης-προστασίας για τις
εκτός σχαρών διαδρομές και η αναλογία σχάρας
όδευσης των καλωδίων.

1.4.1

διατομής 3 × 6 mm2

m

50

1.4.2

διατομής 3 × 4 mm2

m

1.350
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1.4.3
διατομής 3 × 2,5 mm2
m
1.100
1.4.4

διατομής 5 × 6 mm2

m

400

1.4.5

διατομής 5 × 4 mm2

m

50

κατ'
αποκοπή

1

1.5

Αποξήλωση
του
υφιστάμενου
καλωδίου
τροφοδοσίας του υφιστάμενου Γνικού Πίνακα UPS
του Data Center, πλήρης. Περιλαμβάνεται η
αποσύνδεση του καλωδίου και από τις δύο πλευρές
της ηλεκτρικής σύνδεσης και η αποξήλωση του σε όλο
το μήκος όδευσης του.

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (BEMS)

2.1

2.1.1

Τοπική μονάδα ελέγχου BΕMS πλήρης δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, προγραμματισμός
με όλο τον εξοπλισμό, τις εσωτερικές καλωδιώσεις, τις
κλέμες εισόδου και εξόδου καλωδίων, τους
σπυπιοθλίπτες εισόδου και εξόδου καλωδίων, τα υλικά
και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνεται ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας, ο
μεταλλικός στεγανός πίνακας ΙΡ 54 τοποθέτησης της
μονάδας και του μετασχηματιστή.
Τ.Μ.Ε.-(-2).2

τεμ

1

2.2

Μετατροπέας σήματος Gateway RS 485 σε ETHERNET,
πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση
με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης
και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

τεμ

1

2.3

Αισθητήριο θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου
αναλογικό τοποθετημένο επίτοιχα ή στην οροφή του
κλειστού διαδρόμου των Racks, πλήρες δηλαδή
προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

τεμ

7

2.4

Αισθητήριο σχετικής υγρασίας εσωτερικού χώρου
αναλογικό, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση
και σύνδεση με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

τεμ

1

2.5

Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη, δηλαδή προμήθεια
και εγκαταστάση μετά των εξαρτημάτων σχηματισμού
(ευθείων, γωνιακών κλπ), με τα υλικά και μικροϋλικά
στερέωσης (ράγες ανάρτησης, ντίζες, εκτονωτικά
βύσματα, κλπ).
m

20

2.5.1

πλάτους 100 mm, ύψους πλευρών 60 mm
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Καλώδιο LIYCY διατομής 2x2x1 m2 τοποθετημένο σε
σχάρα ή εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός
εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και
2.6
μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας
m
350
διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων
αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο
βαρέως τύπου σωλήνας όδευσης-προστασίας.

2.7

Καλώδιο FTP 4" cat 6 τοποθετημένο σε σχάρα ή εντός
πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους) βαρέως
τύπου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση,
σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων
και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο βαρέως τύπου
σωλήνας όδευσης-προστασίας.

m

40

2.8

Σύνδεση δικτύου BMS με Ethernet μέσω κατάλληλου
εξοπλισμού πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση
και σύνδεση με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

τεμ

1

2.9

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και προγραμματισμός στον
Η/Υ του υφιστάμενου BMS του G-CLOUD όλων των ως
κατασκευάσθη κατόψεων με τον επιτηρούμενο
εξοπλισμό (αισθητήρια και μετρητές) με φωτεινή
ένδειξη της κατάστασης τους στην οθόνη του Η/Υ και
των διαγραμμάτων καθώς και ο προγραμματισμός και
οι δοκιμές.

τεμ

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αποκαταστάση δομικών στοιχείων που θα
απαιτηθούν για τις νέες οδεύσεις σχαρών βάσει της
Ηλεκτρολογικής μελέτης.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες:
- Διάνοιξη οπών σε δομικά στοιχεία. Σε περίπτωση
διάνοιξης οπών σε στοιχεία Ο.Σ. η διάνοιξη θα γίνεται
με χρήση αδιατάρακτης οπής.
- Αποκατάσταση δομικών στοιχείων μετά το πέρας των
Η/Μ διελεύσεων.
- Η αποκατάσταση των ανοιγμάτων σε πυράντοχα
χωρίσματα / τοιχοποιίες μετά την αποξήλωση
/τροποποίηση Η/Μ οδεύσεων θα γίνεται με πυράντοχο
χώρισμα ιδίου βαθμού πυραντίστασης με το
υφιστάμενο

κατ'
αποκοπή

1

DATA CENTER Γ ΟΡΟΦΟΥ
Α/Α

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1
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Μεταφορά όλου του αποξηλώμενου εξοπλισμού
κατ'
0.2
(ηλεκτρικοί πίνακες, καλώδια, κλπ) σε αποθήκες του
1
αποκοπή
ΚτΕ.

1 ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

1.1

Ηλεκτρικός πίνακας, πλήρης δηλαδή προμήθεια,
εγκαταστάση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό
προστασίας ελέγχχου και αυτοματισμού, τις
εσωτερικές
καλωδιώσεις,
τις
κλέμες,
τους
σπυπιοθλίπτες εισόδου-εξόδου καλωδίων, τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνονται οι μεταλλικές βάσεις στήριξης των
πινάκων όπου απαιτείται.

1.1.1

Π.UPS/1.1

τεμ

1

1.1.2

Π.UPS/2.1

τεμ

1

1.1.3

Π.Ε/(1/2).1

τεμ

1

1.1.4

Π.UPS Δίκτυα Α

τεμ

1

1.1.5

Π.UPS Δίκτυα Β

τεμ

1

1.1.6

Π.UPS Τελωνεία Α

τεμ

1

1.1.7

Π.UPS Τελωνεία Β

τεμ

1

1.2

Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη, πλήρης, δηλαδή
προμήθεια και εγκαταστάση μετά των εξαρτημάτων
σχηματισμού (ευθείων, γωνιακών κλπ), με τα υλικά και
μικροϋλικά στερέωσης (ράγες ανάρτησης, ντίζες,
εκτονωτικά βύσματα, κλπ).

1.2.1

πλάτους 400 mm, ύψους πλευρών 85 mm

m

140

1.2.2

πλάτους 300 mm, ύψους πλευρών 60 mm

m

180

1.2.3

πλάτους 150 mm, ύψους πλευρών 60 mm

m

90

1.3

Καλώδιο τύπου XLPE τοποθετημένο σε σχάρα ή εντός
πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους) βαρέως
τύπου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση,
σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων
και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

1.3.1

διατομής 1 × 240 mm2

m

1.450

1.3.2

διατομής 1 × 95 mm2

m

1.550

1.3.3

διατομής 5 × 16 mm2

m

180
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Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τοποθετημένο σε σχάρα ή εντός
πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους) βαρέως
τύπου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση,
σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά
συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων
1.4
και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο βαρέως τύπου
σωλήνας όδευσης-προστασίας για τις εκτός σχαρών
διαδρομές και η αναλογία σχάρας όδευσης των
καλωδίων.
1.4.1

διατομής 3 × 10 mm2

m

0

1.4.2

διατομής 3 × 4 mm2

m

600

1.4.3

διατομής 3 × 2,5 mm2

m

0

1.5

Σύστημα διανομης busbars για όλες τις παροχές (A και
B) των ικριωμάτων του containment στον 3ο όροφο.
Αποτελείται από:

1.5.1

Canalis - feed unit for KSA - 250 A - left or right
mounting

τεμ

4

1.5.2

Canalis - straight length - 160A - 20 tap-off outlets 3L+N+PE - 5m - white

τεμ

4

1.5.3

Canalis - straight length - 160A - 12 tap-off outlets 3L+N+PE - 3m - white

τεμ

4

1.5.4

Canalis - tap-off unit with isolator for modular - 8 mod.
18mm - 63A - 3L+N+PE. Includes miniature circuit
breakers

τεμ

40

1.5.5

Canalis - fixing bracket - 400 A

τεμ

48

1.5.6

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου ΝΥΥ διατομής 1
× 120 mm2 για διασύνδεση πίνακα με feed unit PDU

m

360

1.5.7

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου H07-RNF
διατομής 3 × 10 mm2 για διασύνδεση tap-off με PDUs

m

800

1.5.8

Προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανικών φις 1P

τεμ

80

1.6

Αποξήλωση των Πινάκων και Υποπινάκων του Data
Center που δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν,
πλήρης. Περιλαμβάνεται η αποσύνδεση των καλωδίων
και από τις δύο πλευρές της ηλεκτρικής σύνδεσης και η
αποξήλωση τους σε όλο το μήκος όδευσης τους.

κατ'
αποκοπή

1

1.7

Αποσύνδεση των υφιστάμενων καλωδιώσεων
τροφοδοσίας του ΙΤ εξοπλισμού του Data Center από
τους υφιστάμενους πίνακες τροφοδοσίας και
επανασύνδεση των καλωδίων στους νέους ηλεκτρικούς
πίνακες, πλήρης, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση και
δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως,
συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

κατ'
αποκοπή

1
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2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (BEMS)

2.1

Τοπική μονάδα ελέγχου BΕMS πλήρης δηλαδή
προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, προγραμματισμός με
όλο τον εξοπλισμό, τις εσωτερικές καλωδιώσεις, τις
κλέμες εισόδου και εξόδου καλωδίων, τους
σπυπιοθλίπτες εισόδου και εξόδου καλωδίων, τα υλικά
και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Περιλαμβάνεται ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας, ο
μεταλλικός στεγανός πίνακας ΙΡ 54 τοποθέτησης της
μονάδας και του μετασχηματιστή.
Τ.Μ.Ε.- (3).1

τεμ

1

2.2

Κατανεμητής με βιομηχανικό SWITCH και οπτική έξοδο,
πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με
τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και
δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

τεμ

1

2.3

Μετατροπέας σήματος Gateway RS 485 σε ETHERNET,
πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με
τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και
δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

τεμ

1

2.4

Αισθητήριο
θερμοκρασίας
εσωτερικού
χώρου
αναλογικό τοποθετημένο επίτοιχα ή στην οροφή του
κλειστού διαδρόμου των Racks, πλήρες δηλαδή
προμήθεια, εγκαταστάση και σύνδεση με τα υλικά και
μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

τεμ

12

2.5

Αισθητήριο σχετικής υγρασίας εσωτερικού χώρου
αναλογικό, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση και
σύνδεση με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

τεμ

3

2.6

Σχάρα καλωδίων γαλβανισμένη, δηλαδή προμήθεια και
εγκαταστάση μετά των εξαρτημάτων σχηματισμού
(ευθείων, γωνιακών κλπ), με τα υλικά και μικροϋλικά
στερέωσης (ράγες ανάρτησης, ντίζες, εκτονωτικά
βύσματα, κλπ).

2.1.1

2.6.1

πλάτους 200 mm, ύψους πλευρών 60 mm

m

25

2.6.2

πλάτους 100 mm, ύψους πλευρών 60 mm

m

15

Καλώδιο LIYCY διατομής 2x2x1 m2 τοποθετημένο σε
σχάρα ή εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός
εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και
μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης
αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον
εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο βαρέως τύπου
σωλήνας όδευσης-προστασίας.

m

450

2.7
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Καλώδιο FTP 4" cat 6 τοποθετημένο σε σχάρα ή
εντός πλαστικού σωλήνα (εντός ή εκτός εδάφους)
βαρέως τύπου, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και
2.8
μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας
m
5
διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων
αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο
βαρέως τύπου σωλήνας όδευσης-προστασίας.

2.9

Καλώδιο FIBER OPTIC 4 ΙΝΩΝ 50/125 ΟΜ3
τοποθετημένο σε σχάρα ή εντός πλαστικού σωλήνα
(εντός ή εκτός εδάφους) βαρέως τύπου, πλήρες,
δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές
με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,
στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών,
συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό
εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Περιλαμβάνεται ο βαρέως τύπου σωλήνας
όδευσης-προστασίας.

m

200

2.10

Σύνδεση δικτύου BMS με Ethernet μέσω κατάλληλου
εξοπλισμού πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκαταστάση
και σύνδεση με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και
στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

τεμ

1

2.11

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και προγραμματισμός στον
Η/Υ του υφιστάμενου BMS του G-CLOUD όλων των ως
κατασκευάσθη κατόψεων με τον επιτηρούμενο
εξοπλισμό (αισθητήρια και μετρητές) με φωτεινή
ένδειξη της κατάστασης τους στην οθόνη του Η/Υ και
των διαγραμμάτων καθώς και ο προγραμματισμός και
οι δοκιμές.

τεμ

1

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Υπόδειγμα 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 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
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)
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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)

Σελίδα 99

22PROC010981670 2022-07-22

Επαναληπτικός Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την:
«Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του
G-CLOUD»

Υπόδειγμα 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 4% 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 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 και την ………………
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)
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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 VII – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:
Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κατηγορία προϊόντος
Τίτλος
Όνομα Οργανισμού λογισμικού/Διοίκησης
Πιστοποίησης
Έργων

ΡΟΛΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Έργο (ή Θέση)

Εργοδότης

Απασχόληση στο Έργο
Ρόλος1 και Καθήκοντα στο
Περίοδος(από –
Έργο (ή Θέση)
ΑΜ2
έως)
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___

1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expertκ.λπ.
2 Αφορά στους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα
ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου
απασχόλησης στο έργο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠ. ΑΡΙΘ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ]
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ]
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του GCLOUD»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων
Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, Τ.Κ.: 17671
Τηλέφωνο: 2109098491
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ...............συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: .................. συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ........................
ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Η υπ’ αριθ. πρωτ. ............ Διακήρυξη του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού
διαγωνισμού
Σήμερα την …..του μηνός …………………του έτους 202.., ημέρα ………………., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Αφενός, το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), που εδρεύει στην ………………………επί της οδού ………………..,
ΤΚ…………….., με Α.Φ.Μ.: 997001671, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, νομίμως εκπροσωπούμενη από…………………………,
Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……………………….Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
(ΦΕΚ…………………..), καλούμενη εφεξής, χάριν συντομίας, «Αναθέτουσα Αρχή»,
Αφετέρου, η εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην ………………………επί της οδού ………………..,
ΤΚ…………….., με Α.Φ.Μ ……………………, ΔΟΥ ……………….., νομίμως εκπροσωπούμενη από
τον/την…….……………………., σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ………………… πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, καλούμενη εφεξής, χάριν συντομίας, «Ανάδοχος»,
[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:
Την εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ], που εδρεύει στην ………………………επί της οδού ………………..,
ΤΚ…………….., με Α.Φ.Μ ……………………, ΔΟΥ ……………….., νομίμως εκπροσωπούμενη από
τον/την…….……………………., σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ………………… πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης και
Την εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ], που εδρεύει στην ………………………επί της οδού ………………..,
ΤΚ…………….., με Α.Φ.Μ ……………………, ΔΟΥ ……………….., νομίμως εκπροσωπούμενη από
τον/την…….……………………., σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ………………… πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, ή
εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ],
δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ] Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης Ένωσης του Συμβολαιογράφου
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»]
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αφού έλαβαν υπόψη τους την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, καθώς και
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………….διακήρυξη (ΑΔΑΜ:………………………).
1.
2.
Την
υπ’
αριθμ.
πρωτ.
………………………..απόφαση
κατακύρωσης
(ΑΔΑ:…………….,
ΑΔΑΜ:…………………….).
3.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. …………………Οικονομική – Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.
συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Η Αναθέτουσα Αρχή ενέκρινε και ανέθεσε στον Ανάδοχο, κατόπιν της ως άνω απόφασης ανάθεσης, την
παροχή υπηρεσιών Μετάπτωσης ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων
στις υποδομές του G-CLOUD, ως αυτά περιγράφονται στην παρούσα.

Άρθρο 1: Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια που
παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Ο ως άνω οικονομικός φορέας, ήτοι η ένωση εταιρειών, στον οποία έχει
ανατεθεί η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως εκπροσωπείται
νομίμως
Η υπ’ αριθμ. .............. Διακήρυξη, με όλα τα παραρτήματα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και περιέχουν τις τεχνικές
προδιαγραφές και την περιγραφή του αντικειμένου και τις
προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο διεθνής,
ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός.
Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, κ.λπ.), ορίζει ως
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ με
αυτόν
Η Επιτροπή Παραλαβής της παρούσας σύμβασης, όπως αυτή θα ορισθεί
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 221, παρ. 11 του ν. 4412/2016
Απόδοση στην ελληνική του όρου «project», ήτοι το σύνολο των
υπηρεσιών και προϊόντων που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παράσχει, όπως αυτές
περιγράφονται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ
Όλες οι ενδιάμεσες ή τελικές υπηρεσίες ή/και προϊόντα που ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραδώσει στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, σαν αποτέλεσμα της
εκτέλεσης της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
η οποία έλαβε μοναδικό συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α ………..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΒΗΣ (ΕΠ)
ΕΡΓΟ:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
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ΣΥΜΒΑΣΗ:
Η συμφωνία, που υπογράφεται για το σύνολο των ζητούμενων
υπηρεσιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που έχει επιλεγεί για την παροχή των υπηρεσιών.
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 ο διεθνής, ηλεκτρονικός,
ανοικτός διαγωνισμός

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, 17671
Καλλιθέα, Αττικής και
(β) η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή η Διεύθυνση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ που κατ΄ αρμοδιότητα
σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, Χανδρή 1 και
Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο, Αττική
Οι φάσεις της υπηρεσίας , όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα
ΣΥΜΒΑΣΗ, σε συνδυασμό με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΦΑΣΕΙΣ:
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΕΜ)

Οι εργάσιμες ημέρες σε μηνιαία βάση

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου της παρούσας, που αναφέρονται όροι που είναι
αποτυπωμένοι, είτε με ΚΕΦΑΛΑΙA είτε με ΠΕΖΑ γράμματα, έχουν την ίδια πάντα σημασία, ήτοι ενδεικτικά:
 «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «Ανάδοχος» ή «ανάδοχος»
 «ΕΡΓΟ» ή «Έργο» ή «έργο»
 «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ» ή «Υπουργείο»
 «ΣΥΜΒΑΣΗ» ή «Σύμβαση» ή «σύμβαση»
Άρθρο 2: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης
Το αντικείμενο της σύμβασης η παροχή υπηρεσιών Μετάπτωσης ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών
υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του G-CLOUD της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ως περιγράφεται αναλυτικά
στο παράρτημα της παρούσας, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων:
CPV: 31200000-8 «Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος»
CPV: 51100000-3 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού»
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν σύμφωνα με την με μοναδικό συστημικό α/α ΕΣΗΔΗΣ .............. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθ. ................ και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ...... ΕΞ
2022 .../.../2022 (ΑΔΑΜ 22AWRD.......... και ΑΔA: ..........) απόφασης κατακύρωσης.
Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, καθώς και στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που επισυνάπτεται και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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Άρθρο 3: Διάρκεια της Σύμβασης
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]

Άρθρο .....: Παρακολούθηση και Διοίκηση της σύμβασης
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]

Άρθρο ......: Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]

Άρθρο .....: Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]

Άρθρο .....: Συμβατικό Τίμημα
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]

Άρθρο .....: Τρόπος πληρωμής
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]

Άρθρο .....: Τροποποιήσεις της σύμβασης κατά τη διάρκειά της
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]

Άρθρο ....: Εγγυήσεις
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]

Άρθρο .....: Ευθύνη και Ασφάλεια
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]

Άρθρο .....: Υποχρεώσεις Αναδόχου
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]
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Άρθρο ....: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]
Άρθρο ....: Εκτέλεση της σύμβασης
Η
σύμβαση
θεωρείται
ότι
εκτελέστηκε
όταν
συντρέχουν
οι
εξής
προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση που παρασχέθηκε το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου ή, σε περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων, η ποσότητα που παρασχέθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της
σύμβασης
που
έχει
τεθεί
στην
διακήρυξη.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις
και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα

Άρθρο ....: Εμπιστευτικότητα και Προστασία Δεδομένων
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]
Άρθρο ....: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου – Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]
Άρθρο ....: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]
Άρθρο ....: Δικαστική επίλυση διαφορών
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]
Άρθρο ....: Ανωτέρα Βία
[Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης]
Άρθρο ...: Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα.
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
την παρούσας 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, η προσφυγή
των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και
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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.
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το κείμενο της οποίας κατισχύει
κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών,
ισχύουν όλα τα κατωτέρω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
1.

Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ

2.

Η υπ’ αρίθμ. πρωτ....... (ΑΔΑΜ: 21AWRD.... και ΑΔΑ: ......) απόφαση με την οποία κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης ......

3.

Η με μοναδικό συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α ........προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

4.

Η υπ’ αριθ. πρωτ. ........ Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: ..........) της αναθέτουσας αρχής
Άρθρο ....: 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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Ενδεικτικά αναφέρονται):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΑΝΑΛΥΙΤΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
.....
....

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος
Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα
ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα
Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο
Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ
νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία
συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από
Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση
προσφορών.

της
του
των
την
των

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών
για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών
Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό
τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό,
σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση
τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων,
τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος,
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της
Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση
από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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