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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αθήνα, …/…/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. πρωτ.:…..

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας:
105 62
Πληροφορίες:
Απόστολος Βλάχος
Τηλέφωνο:
210 337 7185
Φάξ:
210 337 7173
E-mail:
a.vlachos@cmc.gov.gr

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
Για την επιλογή Αναδόχου/-ων για προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για τις ανάγκες της
πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ:
α) Τμήμα 1: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού
της εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας CSP, β) Τμήμα 2: Προμήθεια αδειών και
υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρείας Microsoft μέσω
διαδικασίας Volume – Licensing, Open Value και γ) Τμήμα 3: Προμήθεια
λογισμικού/υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας Quest software.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο/Η …………………. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.1969/1991 (ΦΕΚ Α΄67) «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια,
διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».
2. Τη με αριθμό 8496/Β΄ 3113/13.2.2009 (ΦΕΚ Β΄/320) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς» και ειδικότερα την περίπτωση (η) του άρθρου 3.
3. Το π.δ.65/2009 (ΦΕΚ Α΄88) «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
4. Τη με αριθμ. 96090 ΕΞ 2019/5.9.2019 (ΦΕΚ 697/Υ.Ο.Δ.Δ/2019) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς».
5. Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
6. Το ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό ή άλλες διατάξεις».
7. Το ν.δ.496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου».
8. Το ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του
π.δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
9. Το ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

10. Το ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄
248), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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11. Το άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Το ν.3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
και ιδίως των άρθρων 1 έως 13 του ν.4446/2016.
13. Το ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων …», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει καθώς και της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β’ 3400) με θέμα «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» και της Υ.Α 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1781) με θέμα «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
14. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄).
15. Το ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50) «Προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε με το ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α’)
«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
16. Την παρ. Ζ του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».
17. Το ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
18. Το ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 10,11 και
12.
19. Τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
20. Το π.δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
21. Το π.δ.28/2015 (ΦΕΚ (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
22. Το π.δ.38/2017 (ΦΕΚ Α΄64) «Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών».
23. Το π.δ.39/2017 (ΦΕΚ Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
24. Την υπ.αρ.2024709/601/0026/8.4.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα
«Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και
εργασίες».
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25. Την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 68).
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26. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού και φορολογικού κλπ. δικαίου που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
27. Το από …….2020 πρωτογενές αίτημα (και με ΑΔΑΜ: ………….) του Τμήματος Πληροφορικής
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
28. Την …/..../2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
αναφορικά με την έγκριση της διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των
ορίων, για την Προμήθεια Λογισμικού και Υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής
υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
29. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για τις
ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και
των αυξημένων αναγκών απομακρυσμένης εργασίας των υπαλλήλων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς λόγω του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή
αναδόχου/-ων για προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής
υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.:
α) ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού
της εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας CSP,
β) ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού
της εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας Volume – Licensing, Open Value, και
γ) ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια λογισμικού/υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας Quest software,
όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης, για τη σύναψη σύμβασης/-εων συνολικής
εκτιμώμενης αξίας 630.000,00 πλέον Φ.Π.Α. ή €781.200,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%.
Ο διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄,
Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ της παρούσας διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της:
Αναθέτουσα αρχή και αντικείμενο σύμβασης

Παράρτημα Α΄

Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής

Παράρτημα Β΄

Διενέργεια διαδικασίας - αξιολόγηση προσφορών

Παράρτημα Γ΄

Γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Παράρτημα Δ΄

Τεχνική περιγραφή – Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου Παράρτημα Ε΄
Τεχνικές προδιαγραφές
Υποδείγματα εγγυήσεων και οικονομικών προσφορών

Παράρτημα ΣΤ΄

Σχέδιο σύμβασης

Παράρτημα Ζ΄
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD)

Παράρτημα Η΄
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Για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται
ρητά στην παρούσα διακήρυξη, θα εφαρμόζονται οι
κείμενες σχετικές διατάξεις.
Οι προμήθειες και παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : «48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα
πληροφορικής» και «72261000-2 – Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού».
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από
έναν εγκεκριμένο 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 τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η ../../20… και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την ../../20…, ημέρα ……………… και ώρα 11:00.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη
…/…/20….
www.promitheus.gov.gr
ημέρα ………….
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ώρα 15:00

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
…/…/20….
ημέρα …………
Ώρα 15:00

ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
…/…/20…
ημέρα ………….
Ώρα 11:00

Η αποσφράγιση των προσφορών περιγράφεται στο Παράρτημα Γ΄ της διακήρυξης.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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:
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας του
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΚΑΕ 7123 «Προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού» και 0426 «Αμοιβές
ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών» των
προϋπολογισμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των οικονομικών ετών 2020-2023.
Οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα
εκπαίδευσης για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υποβάλλουν σχετικό
αίτημα μέσω αυτής συμπληρώνοντας την αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ φόρμα – έντυπο
συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων (σε μορφή Word ή pdf).
Η παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης θα γίνει σύμφωνα με την παρ. Β.1.3 του
Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης.
Η δημοσίευση της προκήρυξης και της διακήρυξης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. Α.12 του Παραρτήματος Α’ της διακήρυξης.
Ακολουθούν τα παραρτήματα της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
Συνημμένα: Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ της διακήρυξης.
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Α/Α Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ)

89787

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. α) ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών
software assurance για προϊόντα λογισμικού της
εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας CSP,
2. β) ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών
software assurance για προϊόντα λογισμικού της
εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας Volume –
Licensing, Open Value, και
γ) ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια λογισμικού/υπηρεσιών
υποστήριξης της εταιρείας Quest software
Σύμβαση/Συμβάσεις Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV: 48000000-8 - Πακέτα λογισμικού
και συστήματα πληροφορικής και 72261000-2 –
Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής
ανά τμήμα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
630.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ (ΚΑΕ 0426 και ΚΑΕ
7123) και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικονομικών
ετών 2020-2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ως αναλυτικά αναφέρονται στο Α.3 του Παραρτήματος
Α κατωτέρω.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%)

0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της Αρχής
Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών πλέον του
νομίμου τέλους χαρτοσήμου (3%) και της επ’ αυτού
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (20%), κράτηση ύψους 0,02%
υπέρ του Δημοσίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
κράτηση τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της
υπογραφείσας σύμβασης με τον Ανάδοχο.

ΦΟΡΟΣ (%) (άρθρο 64 ν.4172/2013):

4% για την προμήθεια αγαθών και 8% για την παροχή
υπηρεσιών, επί του καθαρού ποσού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ2020-04-23
ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
20DIAB000009408
A.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 62

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός NUTS

EL303/ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο

210 337 7185

Φαξ

210 337 7173

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

a.vlachos@cmc.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.hcmc.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αποτελεί μη
κεντρική αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 του Ν.4412/2016 και
ανήκει στον Δημόσιο Τομέα (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14
του ν. 4270/14.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη
Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L
296): «ε) Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις». Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε ως
Ν.Π.Δ.Δ. με το ν. 1969/91 και οργανώθηκε με το ν.2324/1995, με σκοπό την προστασία των
επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία
αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση και την ιστοσελίδα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
www.hcmc.gr
A.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147
Α΄).
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
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Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΚΑΕ 7123 «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού» και 0426 «Αμοιβές ιδιωτικών
γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών» των προϋπολογισμών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των οικονομικών ετών 2020-2023.
A.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην επιλογή αναδόχου/-ων για προμήθεια λογισμικού και
υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ), για ένα ή και περισσότερα τμήματα. Οι τεχνικές προδιαγραφές κάθε τμήματος
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας Διακήρυξης. Η προσφορά θα αφορά
στο σύνολο των ζητούμενων αγαθών/υπηρεσιών κάθε τμήματος. Προσφορά που δεν καλύπτει το
σύνολο των ζητούμενων αγαθών/υπηρεσιών κάθε τμήματος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Τα τμήματα του διαγωνισμού εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω και στον Πίνακα Α.4.1 του
παρόντος κεφαλαίου.
Α.3.1. Τμήμα 1
Το Τμήμα 1 της παρούσας διακήρυξης αφορά στη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την
προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρείας
Microsoft μέσω διαδικασίας CSP τριετούς διάρκειας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
Παράρτημα Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη δαπάνη του Τμήματος 1 ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων
ευρώ (260.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(322.400,00€) με Φ.Π.Α. 24%. Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 7123 και 0426 των
οικονομικών ετών 2020-2023
Α.3.2. Τμήμα 2
Το Τμήμα 2 της παρούσας διακήρυξης αφορά στη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την
προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρείας
Microsoft μέσω διαδικασίας Volume – Licensing, Open Value, τριετούς διάρκειας, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη δαπάνη του Τμήματος 1 ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (275.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή τριακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων ευρώ
(341.000,00€) με Φ.Π.Α. 24%. Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 7123 και 0426 των
οικονομικών ετών 2020-2023
Α.3.3. Τμήμα 3
Το Τμήμα 3 της παρούσας διακήρυξης αφορά στη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την
Προμήθεια λογισμικού/υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας Quest software τριετούς διάρκειας,
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όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη δαπάνη του Τμήματος 2 ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (95.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(117.800,00€) με Φ.Π.Α. 24%. Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 7123 και 0426 των
οικονομικών ετών 2020-2023.
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Α.4. Προϋπολογισμός διαγωνισμού
Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη όλων των τμημάτων του διαγωνισμού ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 781.200,00€ (επτακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων διακοσίων ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 630.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
24% ύψους 151.200,00€), όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω Πίνακα Α.4.1.
Πίνακας Α.4.1: Συνολικός Προϋπολογισμός - Προϋπολογισμός Τμημάτων

Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ

1

89787

2

3

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών
software assurance για προϊόντα
λογισμικού της εταιρείας Microsoft
μέσω διαδικασίας CSP. CPV:
«48000000-8 - Πακέτα λογισμικού
και συστήματα πληροφορικής» και
«72261000-2 – Υπηρεσίες
υποστήριξης λογισμικού»
Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών
software assurance για προϊόντα
λογισμικού της εταιρείας Microsoft
μέσω διαδικασίας Volume –
Licensing, Open Value. CPV:
«48000000-8 - Πακέτα λογισμικού
και συστήματα πληροφορικής» και
«72261000-2 – Υπηρεσίες
υποστήριξης λογισμικού»
Προμήθεια λογισμικού/υπηρεσιών
υποστήριξης της εταιρείας Quest
software. CPV: «48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα
πληροφορικής» και «72261000-2 –
Υπηρεσίες υποστήριξης
λογισμικού»
ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
24% (σε €)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ
ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% (σε €)

260.000,00€

322.400,00€

275.000,00€

341.000,00€

95.000,00€

117.800,00€

630.000,00€

781.200,00€

Α.5 Θεσμικό πλαίσιο
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Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

κατ΄

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
i.

Το ν.1969/1991 (ΦΕΚ Α΄67) «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια,
διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».

ii.

Τη με αριθμό 8496/Β΄ 3113/13.2.2009 (ΦΕΚ Β΄/320) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς» και ειδικότερα την περίπτωση (η) του άρθρου 3.

iii.

Το π.δ.65/2009 (ΦΕΚ Α΄88) «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

iv.

Τη με αριθμ. 96090 ΕΞ 2019/5.9.2019 (ΦΕΚ 697/Υ.Ο.Δ.Δ/2019) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς».

v.

Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

vi.

Το ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό ή άλλες διατάξεις».

vii.

Το ν.δ.496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου».

viii.

Το ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του
π.δ.318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

ix.

Το ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

x.

Το ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄
248), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

xi.

Το άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»
περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

xii.

Το ν.3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
και ιδίως των άρθρων 1 έως 13 του ν.4446/2016.

xiii.

Το ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων …», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει καθώς και της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β’ 3400) με θέμα «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» και της Υ.Α 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ Β’ 1781) με θέμα «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

xiv.

Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄).
Σελίδα 10 από 94

xv.

Το ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50) «Προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε με το ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α’)
«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

20DIAB000009408 2020-04-23
xvi.

Την παρ. Ζ του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».

xvii.

Το ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

xviii.

Το ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 10,11 και
12.

xix.

Τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

xx.

Το π.δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

xxi.

Το π.δ.28/2015 (ΦΕΚ (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».

xxii.

Το π.δ.38/2017 (ΦΕΚ Α΄64) «Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών».

xxiii.

Το π.δ.39/2017 (ΦΕΚ Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

xxiv.

Την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 68).

xxv.

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού και φορολογικού κλπ. δικαίου που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

3. Την υπ.αρ.2024709/601/0026/8.4.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Περί
καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
4. Το από ….2020 πρωτογενές αίτημα (και με ΑΔΑΜ: …….) του Τμήματος Πληροφορικής της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
5. Την …/..../2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
αναφορικά με την έγκριση της διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των
ορίων, για την Προμήθεια Λογισμικού και Υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής
υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
6. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για τις
ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και

Σελίδα 11 από 94

των αυξημένων αναγκών απομακρυσμένης εργασίας των υπαλλήλων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς λόγω του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

20DIAB000009408 2020-04-23
Α.6 Γενικές υποχρεώσεις του/των Αναδόχου/χων

Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να τον
εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του
για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του
εκπροσώπου αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση
αυτής. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να τον
αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέματα που αφορούν στη σύμβαση και να διευθετεί για λογαριασμό
του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και
όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της
σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις
επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατ’
εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά
πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση / κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση /
κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. 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 του έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
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υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους
όρους.
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Α.7 Υποχρεώσεις Αναδόχου ως προς την ασφάλεια προϊόντων, εγκαταστάσεων και προσώπων.
i.

ii.

Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση που με υπαιτιότητά του προκληθεί ζημιά, φθορά ή απώλεια
σε υλικό ή τμήμα υλικού, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του στην Αναθέτουσα Αρχή
σε εκτέλεση της σύμβασης, υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και
αντικατάστασή του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας
για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής του προσωπικού της ή
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να
προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους
υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.

Α.8 Πνευματικά δικαιώματα - Κυριότητα.
1. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού, μεταβιβάζεται στην
Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν.
2. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας
Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή
άλλες μεταβολές ή αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια
όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα
ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους
λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα
ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής, μήνυσης ή άλλου ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από
τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι
του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής
δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για
κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή
του ένδικου μέσου.
4. Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο, που θα αποκτηθούν ή θα
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα
οποία θα μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν
στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση
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αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση
τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείριση τους.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των προσφερόμενων αδειών χρήσης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κάθε επιμέρους μέσο του Λογισμικού που θα παραδίδει στην Αναθέτουσα
Αρχή θα συνοδεύεται από όλες τις τυχόν απαιτούμενες ειδικές άδειες χρήσης.
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Α.9 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα :
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος
προς την Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του, χωρίς την
προηγούμενη δική του έγκριση.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα
στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές
πληροφορίες και στοιχεία θεωρούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν
χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση των εμπιστευτικών
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά
δεδομένα ατόμων που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του
έργου, συμμορφούμενος πλήρως προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)/2016/679 (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι
υπάλληλοι/συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.
5. Οι όροι των προηγούμενων παραγράφων δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και μετά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας σύμβασης.
Α.10 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.
2 του ν.4412/2016).
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
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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Α.11 Προθεσμία υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η …/…/20.. και ώρα 15:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , την ../../20…, ημέρα ……………… και ώρα 11:00.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη
…/…/20….
www.promitheus.gov.gr
ημέρα ………….
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ώρα 15:00

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
…/…/20….
ημέρα …………
Ώρα 15:00

ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
…/…/20…
ημέρα ………….
Ώρα 11:00

Α.12 Δημοσιότητα
α.

Δημοσίευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
../../…… στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό ………………../…………
(ΑΔΑΜ:…..)
β.

Δημοσίευση σε Εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 89787
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.hcmc.gr στην διαδρομή: Αρχική σελίδα → Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί →
Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί Προμηθειών, στις …/…/20…
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
___/____/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

____/____/2020

___/____/2020

___/____/2020
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
___/_____/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ
____/_____/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Β.1

Γενικές Πληροφορίες

Β.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14, της παρ. 1, του άρθρου 2, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:





α) Η με αριθμ. ……/… προκήρυξη σύμβασης του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:…..), όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) η παρούσα διακήρυξη με όλα τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της,
γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω και της διαδικασίας, ειδικά για τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, δυνάμει της παρ. 2, του άρθρου 67, του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).

Β.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Η διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr και διατίθεται σε έντυπη μορφή δωρεάν από το Τμήμα
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62, Αθήνα 5ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Β.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και
δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία
που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
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:
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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,
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
Β.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014
(Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή « μετά την έναρξη διαδικασίας
σύναψης σύμβασης».
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [αγγλική], 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.
Β.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων Β.2.2 και Δ.1.1. 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 Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
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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.
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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 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.
Σχετικά υποδείγματα παρατίθενται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης.
Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη)
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του
άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων”). Σχετικά
πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχουν
στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Β.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

Β.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών
(που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 19
και 25 του Ν.4412/2016), που έχουν σαν επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα
συναφή με το εν θέματι έργο (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς
και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία δύο (2) έτη τουλάχιστον, και
λειτουργούν σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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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.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα
ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον όπως ορίζεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.4412/2016. Συγκεκριμένα, για τις Ενώσεις /Κοινοπραξίες που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:


Στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους και το
ειδικό μέρος των υπηρεσιών με το οποίο θα ασχοληθεί.



Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές
συμφωνίες με την Ε.Ε..



Η ένωση Εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από κάθε
συμμετέχοντα στην ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη.



Σε περίπτωση που - εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας- κάποιο
μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα
μέλη μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών. Αντικατάσταση που
διενεργείται χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
συμμετέχοντος από την συνέχεια του διαγωνισμού ή την έκπτωσή του σε περίπτωση που του
έχουν ανατεθεί οι υπηρεσίες.



Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης στην περίπτωση που τους ανατεθεί το έργο και
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση ενώσεων, η ικανότητά τους σε ό,τι
αφορά την υλοποίηση της σύμβασης αξιολογείται αθροιστικά και όχι ποσοστιαία.
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Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο
διαγωνισμό, δε μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές
ανά τμήμα.
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Β.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με την περιπτ. α, παρ. 1, του
άρθρου 72, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, του/των προσφερόμενου/-ων
τμήματος/-ων.
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 της παραγράφου Β.4.5 της παρούσας διακήρυξης, αλλιώς
η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν, πριν από τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Διευκρινίζεται επιπλέον ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν είτε
μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής ενιαία για όλα τα τμήματα για τα οποία υποβάλλουν
προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται/-ονται ο/οι αριθμός/οί του/των προσφερόμενου/-ων
τμήματος/-ων, είτε ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής για κάθε προσφερόμενο
τμήμα για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Ομοίως και για το γραμμάτιο σύστασης
παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στον παρακάτω πίνακα Β.1, παρουσιάζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά εγγυήσεων
συμμετοχής για τα τμήματα του διαγωνισμού:
Πίνακας Β.1: Ποσό εγγύησης συμμετοχής ανά τμήμα

Α/Α
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΕΣΗΔΗΣ)

Τμήμα

89787

1

89787

2

89787

3

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών
software assurance για προϊόντα
λογισμικού της εταιρείας Microsoft
μέσω διαδικασίας CSP. CPV:
Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών
software assurance για προϊόντα
λογισμικού της εταιρείας Microsoft
μέσω διαδικασίας Volume – Licensing,
Open Value.
Προμήθεια λογισμικού/υπηρεσιών
υποστήριξης της εταιρείας Quest
software.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΟΝ
Φ.Π.Α. 24%

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

260.000,00€

5.200,00€

275.000,00€

5.500,00€

95.000,00€

1.900,00
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Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα
73 έως 78, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη
ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το
δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
Β.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:
Β.2.3.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
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του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
6) 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), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

20DIAB000009408 2020-04-23

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 εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις των 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, (1) έως (6), 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.
Οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με τις ποινικές καταδίκες αντιστοιχούν στο Μέρος ΙΙΙ Α΄
του ΕΕΕΣ.
Β.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν 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 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο 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 .
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
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παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υ.α.
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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Οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης αντιστοιχούν στο Μέρος ΙΙΙ Β΄ του ΕΕΕΣ, ενώ οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας αντιστοιχούν στο Μέρος ΙΙΙ Γ’ του ΕΕΕΣ.
Β.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
Β.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά
με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Β.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 ,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας ,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
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κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με την αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα αντιστοιχούν στο Μέρος ΙΙΙ Γ’ του ΕΕΕΣ.
Β.2.3.5. 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 (παρ. 6
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016).
Β.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο Β.2.3.1, Β.2.3.2γ) και Β.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Β.2.3.7. Η απόφαση για την 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.
Β.2.3.8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος
αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή
προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.
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Β.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς
παροχή υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 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. 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.
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο (Βιομηχανικό ή Εμπορικό) Επιμελητήριο, με εγγεγραμμένη
δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας.
Σε περίπτωση ενώσεων φορέων η πλήρωση των απαιτήσεων της καταλληλότητας για την άσκηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας, πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης.
Η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αντιστοιχεί στο Μέρος ΙV A’ του
ΕΕΕΣ.

Β.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται (αθροιστικά σε περίπτωση
ενώσεως/κοινοπραξίας) να διαθέτουν τη χρηματοοικονομική επάρκεια που να τους διασφαλίζει
τη δυνατότητα να υλοποιήσουν το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύμβασης.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές
χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας τους ή έναρξης των δραστηριοτήτων τους,
στον τομέα δραστηριοτήτων που είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας
σύμβασης, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισμού του/των τμήματος/ων για το/τα οποίο/-α συμμετέχουν, χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση ενώσεων η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από όλα τα μέλη.
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αντιστοιχεί στο Μέρος ΙV Β’ του ΕΕΕΣ.

Β.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατάλληλα τεκμηριωμένη και
αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων/συναφών συμβάσεων.
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Συγκεκριμένα:
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α) κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετίας , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση
συναφή με το αντικείμενο του/των τμήματος/-ων της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
για το/τα οποίο/-α συμμετέχουν, αξίας τουλάχιστον ίσο με το 50% της προϋπολογισθείσας αξίας,
χωρίς Φ.Π.Α., του/των τμήματος/-ων της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το/τα
οποίο/-α συμμετέχουν.
β) απαιτείται τα στελέχη των ομάδων εργασιών να έχουν επιβεβαιωμένη εμπειρία και να
διαθέτουν τα αποδεικτικά των εξειδικευμένων γνώσεων, που απαιτούνται από την παρούσα.
γ) απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος να κατέχει τα πιστοποιητικά (επαγγελματικά προσόντα),
που απαιτούνται από την παρούσα.
Σε περίπτωση ενώσεων η πλήρωση της ανωτέρω απαίτησης της τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από όλα τα μέλη.
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αντιστοιχεί στο Μέρος ΙV Γ’ του ΕΕΕΣ.

Β.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου Β.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου Β.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.
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 εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Οι πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στην ικανότητα αντιστοιχούν στο Μέρος ΙΙ Γ΄ του ΕΕΕΣ.

Β.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Β.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) οι οποίοι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου Β2.3 και
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β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων Β.2.4, Β.2.5 και Β.2.6 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 Η΄: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 136.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου Β.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
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Β.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
I. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους Β.2.1 έως Β.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο Β.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου Β.2.3 της παρούσας
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι Β.2.4-Β.2.6)
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
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 των παραγράφων Β.2.3.1, Β.2.3.2 και Β.2.3.4.
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 Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
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που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν
να ισχύουν.
Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης
α) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, καθώς και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην
παράγραφο Β.1.4 της παρούσας (παρ. 10 άρθρο 80 του ν. 4412/2016).
β) Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
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1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση
δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.),
για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την
αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2).
Γίνεται δεκτή η υποβολή χωρίς επικύρωση και μετάφραση λευκού ποινικού μητρώου, που έχει
εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. υπό τον όρο ότι εκδίδεται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές
του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό ΕΕ
2016/1191.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας
σύμβασης. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους υποψήφιους.
γ) Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
δ) Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποδεικνύουν ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν εμπίπτει στους
λόγους αποκλεισμού και ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, κατά τα ανωτέρω χρονικά
σημεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει αυτά να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα
υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης) γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο
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τρόπο:
i.
τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο Β.2.3.1, την περίπτωση γ’ Β.2.3.2 και την
περίπτωση β΄ της Β.2.3.4 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
ii.
τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο Β.2.3.2 εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν
εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
iii.
τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο Β.2.4, τα αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, , εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
iv.
οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους και
v.
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής τους.
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II.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Β.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο Β.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. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο Β.2.3.1,
β) Για τις παραγράφους Β.2.3.2 και Β.2.3.4 περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα ή απασχολεί προσωπικό στην Ελλάδα, αφορά Οργανισμούς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Ειδικά για τις
περιπτώσεις της παραγράφου Β.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. .
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους Β.2.3.1 και Β.2.3.2 περ. α’ και β’ και στην περίπτωση β’ της παραγράφου
Β.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
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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
Β.2.3.1 και Β.2.3.2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου Β.2.3.4.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου Β.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Β.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 Β.2.3.8. η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αντλεί κάθε συναφή πληροφορία
από τον κατάλογο αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων που τηρείται στην Εθνική Βάση
Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων.
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II.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου Β.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
II.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου Β.2.5
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας):
Οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων συναρτήσει της
ημερομηνίας δημιουργίας τους ή έναρξης των δραστηριοτήτων τους, στην περίπτωση που η
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία, από τις οποίες να
αποδεικνύεται ότι ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα στην παράγραφο Β.2.5 της
παρούσας.
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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.
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II.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου Β.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
α) Κατάλογο (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ) παρόμοιων/συναφών συμβάσεων, και
συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το αντικείμενο του/των τμήματος/ων, της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το/τα οποίο/-α συμμετέχουν, τις
οποίες υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία (3ετία) με ένδειξη της οικονομικής τους
αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων, καθώς και του
ποσοστού (%) συμμετοχής του υποψηφίου σε αυτά. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών
αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας με πιστοποιητικά ή πρωτόκολλα
παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν δε ο Αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του εν λόγω φορέα (με
υπογραφή του εκπροσώπου αυτού).
Ο Κατάλογος Συμβάσεων πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α/Α

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

(από-έως)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο υποψήφιος οφείλει (ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής) να έχει επιτυχώς εκτελέσει
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παρόμοια/συναφή με το αντικείμενο του/των τμήματος/-ων της
παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το/τα οποίο/-α συμμετέχουν, αξίας τουλάχιστον
ίσο με το 50% της προϋπολογισθείσας αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., του/των τμήματος/-ων της παρούσας
διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το/τα οποίο/-α συμμετέχουν, στα τελευταία τρία (3)
χρόνια, η οποία και θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά.
β) Βιογραφικά των στελεχών που θα στελεχώσουν τις ομάδες εργασίας από τα οποία να
προκύπτει η εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις, που απαιτούνται, στα υπό μέρους τμήματα.
γ) Πιστοποιητικά MS Silver ή Gold Cloud platform και Silver ή Gold Cloud productivity (μόνο για τα
ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 2) και Πιστοποιητικό Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη της Quest Software (μόνο για
το ΤΜΗΜΑ 3).

II.5. 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 σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
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διαγωνιζομένου) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ, ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται
αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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.
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Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, εφόσον ο προσφέρων
συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία μέσω αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος
εκπρόσωπός του. Ενδεικτικά, ως εξής:
 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση εκπροσώπησης
 Α.Ε.: Απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης
 Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε.: πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση εκπροσώπησης από τον
διαχειριστή
 Ένωση/ κοινοπραξία: α) σε περίπτωση που η κοινή προσφορά υποβάλλεται από έναν
κοινό εκπρόσωπο, πληρεξούσιο με το οποίο ορίζεται κοινός νόμιμος εκπρόσωπος των
μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας, ο οποίος θα υπογράφει εκ μέρους της την προσφορά
και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο και γενικότερα θα την εκπροσωπεί στην
διαγωνιστική διαδικασία και β) σε περίπτωση που η κοινή προσφορά υποβάλλεται από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, πληρεξούσιο έγγραφο ή
απλή εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε φορέα.
Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν κατά περίπτωση έγκριση του αρμόδιου οργάνου
του Νομικού Προσώπου στην οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό.
II.6. 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
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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.
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II.7. 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.
II.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο Β.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
Ενδεικτικά, η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με
τη προσκόμιση κάθε αναγκαίου έγγραφου:
 Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα Αρχή με
την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας
για την υλοποίηση του έργου με τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του
παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών
 Έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας διάρκειας τουλάχιστον ίσης με το προβλεπόμενο
χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης.
II.9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους
την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο
τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος
Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο

Β.3

Επωνυμία Υπεργολάβου

Ημερομηνία
Δήλωσης
Συνεργασίας

Κριτήρια Ανάθεσης

Β.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού - ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής πλέον ΦΠΑ (χαμηλότερη τιμή),
ανά τμήμα του διαγωνισμού.
Β.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

Β.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Δ.1 και Δ.2
της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
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
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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.
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Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει προσβάλλει νομίμως και εμπροθέσμως τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύναται, με την προφορά του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει,
ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με
την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ’ αυτή. Εξάλλου, με την υποβολή της
προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά
των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Β.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Β.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 (άρθρο Α.11 της παρούσας), στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και
την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο
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 τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02-06-2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά
του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους
δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένη ψηφιακής υπογραφής ή είναι υποχρεωτική η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι,
στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη
χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014
(Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης.
Β.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
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Β.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, την οικονομική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή
της.
Β.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επισημαίνεται ότι εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, απαιτείται η
συνυποβολή ηλεκτρονικών αρχείων pdf Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς,
ψηφιακά υπογεγραμμένων. Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο Β.4.3 και Β.4.4 της παρούσας διακήρυξης. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει
να έχουν επισυναφθεί στο σύστημα πριν την παραγωγή των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων του
συστήματος.
Β.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς
φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται με ταχυδρομική αποστολή
μέσω συστημένης επιστολής ή με ταχυμεταφορέα (courier) προς το Τμήμα Προμηθειών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα) και ώρα μέχρι 15:00,
με τη μορφή ενός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική
υπηρεσία ή το πρωτόκολλο».
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς ή για
το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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Β.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Β.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
1. Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72, του Ν.4412/2016, και τις
παραγράφους Β.1.5 και Β.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το
υπόδειγμα του παραρτήματος ΣΤ΄. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται, στις παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), την υποπαράγραφο Β.2.8.1 και το παράρτημα
Η΄ της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ
το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ).
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. (Άρθρο 79, παρ. 3 του Ν.4412/2016).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό
τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ESPD)”
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, το ΕΕΕΣ περιέχει τις
σχετικές πληροφορίες όσον αφορά στους φορείς αυτούς, και υποβάλλεται χωριστό ΕΕΕΣ
για τον τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν
σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους II και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙI
του ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις
ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με το Μέρος IV, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους.
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Β.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικών φορέων, θα
πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς τον
τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει τα
παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται, επί ποινή απόρριψης,
ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:

Το παραγόμενο από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο τεχνικής προσφοράς,
τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού
φορέα. Η σύνταξή του πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος, στο χώρο του ηλεκτρονικού/-ών (υπο)διαγωνισμού/-ών του/των
αντίστοιχου/-ων τμήματος/-των του διαγωνισμού στο/στα οποίο/-α συμμετέχει.

Τεχνική περιγραφή για το Τμήμα ή τα Τμήματα για τα οποία υποβάλλει προσφορά, σε
αρχείο τύπου PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε΄. Η τεχνική
περιγραφή πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.

Δήλωση Χρόνου ισχύος προσφοράς, σε αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένη από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο Β.4.5
του Παραρτήματος Β΄, της παρούσας διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι δώδεκα (12)
από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή αναφέρεται στην
παρούσα διακήρυξη.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), στην οποία δηλώνει
την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της
υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας.
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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
καταφύγουν στη δυνατότητα αυτή.
Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η τεχνική προσφορά
υποβάλλεται και υπογράφεται ψηφιακά είτε από όλα τα μέλη της ή από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Σημειώνεται πως η τεχνική προσφορά χρησιμοποιείται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που
δεν τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της διακήρυξης και όχι για την τελική κατάταξη των
υποψηφίων.
Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη είναι
απαράβατοι και ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
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Β.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
H οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία οικονομικών φορέων
υποβάλλεται, επί ποινή απορρίψεως, ηλεκτρονικά στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά» του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και περιλαμβάνει:

Το παραγόμενο από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικό αρχείο οικονομικής προσφοράς,
τύπου PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα
οικονομικού φορέα. Η σύνταξή του πραγματοποιείται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, στο χώρο του ηλεκτρονικού/-ών (υπο)διαγωνισμού/-ών
του/των αντίστοιχου/-ων τμήματος/-των του διαγωνισμού στο/στα οποίο/-α συμμετέχει. Η
προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και αφορά στο
σύνολο των ζητούμενων προϊόντων/υπηρεσιών, ανά Τμήμα του διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Για τα τμήματα του παρόντος διαγωνισμού, τους παρακάτω πίνακες κοστολόγησης,
αντιστοίχως, όπου βρίσκονται ως υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.2, οι οποίοι θα φέρουν την
ηλεκτρονική υπογραφή από τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον
νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού και σε περίπτωση
ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη.

Όσοι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 1, θα
πρέπει να συνυποβάλλουν ως επισυναπτόμενο έγγραφο εντός του Φακέλου «Οικονομική
Προσφορά» και τους πίνακες κοστολόγησης True Up αδειών χρήσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.2.3). ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΣ ΠΟΣΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
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Πίνακας Β.4.4.1: Πίνακας κοστολόγησης τμήματος 1

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού της
εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας CSP με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών
Πρόγραμμα
Αδειοδότησης

A/A

Κωδικός

1

CSP

2b3b8d2d-10aa4be4-b5fd7f2feb0c3091

2

CSP

2f707c7c-2433-49a5a437-9ca7cf40d3eb

3

Περιγραφή

Μέγιστη
Ποσότητα

Microsoft 365 E3

220

Exchange Online
(Plan 2)

30

Μηνιαία
Τιμή ανά
τεμάχιο
πλέον
ΦΠΑ

(Α1)
(Α2)

Μηνιαία
Συνολική
Τιμή πλέον
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή στην
τριετία
πλέον ΦΠΑ

(Β1) =
220 Χ Α1

(Γ1) =
36 Χ Β1

(Β2) =
220 Χ Α2
---

(Γ2) =
36 Χ Β1

Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών σε τρία στελέχη στα
γραφεία της Ε.Κ. ή εφόσον δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες,
1
μέσω τηλεδιάσκεψης (με εργαλεία του αναδόχου) για 3
ημέρες με 5 ώρες/ημέρα.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%:
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%:

Οι ως άνω τιμές Α1 και Α2 αφορούν σε μηνιαία τιμή ανά τεμάχιο. Οι τιμές Β1 και Β2 αφορούν στην μηνιαία συνολική
τιμή όλων των τεμαχίων. ΟΙ τιμές Γ1 και Γ2 αφορούν στην συνολική τιμή των όλων τεμαχίων στην τριετία (36 μήνες).

Πίνακας Β.4.4.2: Πίνακας κοστολόγησης τμήματος 2
ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα
λογισμικού της εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας Volume – Licensing, Open Value
με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών
A/A

Πρόγραμμα
Αδειοδότησης

Ποσότ
ητα

Κωδικός

Περιγραφή

950

1

Open Value

5S2-00005

AzureSubsSrvcesOpn
ShrdSvr SubsVL OLV D
1Mth AP

2

Open Value

MX3-00206

VSEntSubMSDN LicSAPk
OLV D 3Y AqY1 AP

1
32
32

3

Open Value

9GS-00490

CISSteDCCore LicSAPk OLV
2Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic

4

Open Value

9GA-00551

CISSteStdCore LicSAPk OLV
2Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic
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Τιμή ανά
τεμάχιο
πλέον ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή πλέον
ΦΠΑ

5

Open Value

76P-00733

SharePointSvr LicSAPk OLV
D 3Y AqY1 AP

3

6

Open Value

395-04132

D 3Y AqY1 AP

2

7

Open Value

359-04608

SQLCAL LicSAPk OLV D 3Y
AqY1 AP DvcCAL

100

8

Open Value

228-07285

SQLSvrStd LicSAPk OLV D
3Y AqY1 AP

10

7NQ-00187

SQLSvrStdCore LicSAPk
OLV 2Lic D 3Y AqY1 AP
CoreLic

2
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ExchgSvrEnt LicSAPk OLV

9

Open Value

Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών σε τρία στελέχη στα γραφεία της
Ε.Κ. ή εφόσον δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, μέσω
1
τηλεδιάσκεψης (με εργαλεία του αναδόχου) για 3 ημέρες με 5
ώρες/ημέρα.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%:

10

Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%:

Πίνακας Β.4.4.3: Πίνακας κοστολόγησης τμήματος 3
ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια λογισμικού/υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας Quest software
με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών
A/A

Προϊόν/Περιγραφή κατασκευαστή

Ποσότητα

1

Quest Archive Manager

200

2

Quest Recover Manager for Active Directory FE

200

3

Quest Message Stats (UCCS – Analytics)

200

4

Quest Enterprise Reporter

200

5

Quest Active Roles

200

6

Quest Spotlight on Exchange (UCCS – Diagnostics)

200

7

Quest Spotlight on Active Directory – (Active
Administrator)

200

8

Quest Change Auditor for Active Directory

200

9

Quest Change Auditor for Exchange

200

10

Quest Change Auditor for Windows File Servers

200

11

Quest Change Auditor for Logon Activity

200

12

Quest Spotlight on SQL Server Enterprise Edition (Per
monitored instance)

5

13

Υπηρεσίες
εγκατάστασης,
παραμετροποίησης

1

14

αναβάθμισης

&

Δυνατότητα
λήψης
νέων
εκδόσεων
των
προαναφερθέντων προϊόντων, από τη στιγμή που θα
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1

Τιμή ανά
τεμάχιο
πλέον ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή πλέον
ΦΠΑ

γίνουν διαθέσιμες από τον οίκο του εξωτερικού
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που περιλαμβάνουν:
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15

16

17

1) On-site υποστήριξη
2) Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και fax ή
e-mail
3) Επίσκεψη στα γραφεία της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς μια φορά κάθε δύο μήνες (ή
εφόσον δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες,
μέσω τηλεδιάσκεψης με εργαλεία του
αναδόχου)
Τεχνική υποστήριξη μέσω της σελίδας της Quest
Software
Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών σε τρία στελέχη στα
γραφεία της Ε.Κ. ή εφόσον δεν το επιτρέπουν οι
συνθήκες, μέσω τηλεδιάσκεψης (με εργαλεία του
αναδόχου) για 2 ημέρες με 5 ώρες/ημέρα

1

1

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%:
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%:

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των
ζητούμενων προϊόντων/υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
παρούσας σύμβασης.
Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οικονομική προσφορά
υποβάλλεται και υπογράφεται ψηφιακά είτε από όλα τα μέλη της ή από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τους ανωτέρω πίνακες για
κάθε τμήμα και το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αν στο ηλεκτρονικό
σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει
στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνει με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία, εφόσον
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν
είναι μικρότερο του πέντε. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί
τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Οι προσφερόμενες τιμές είναι
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Είδος το οποίο αξιολογήθηκε
κατά την τεχνική προσφορά και δεν αναφέρεται στην οικονομική προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή,
θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η
συνολική τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις
οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η
συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού του έργου και δ)
θέτει όρο αναπροσαρμογής.
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Β.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
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 B.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε
περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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Β.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους Β.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), Β.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), Β.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
Β.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , Β.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), Γ.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), Γ.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο Γ.1.1. της παρούσης
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
Γ.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 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 Β.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
θ)Οι αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού) εξομοιώνεται
με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Γ.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Γ.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την ……20,
ημέρα ………. και ώρα 11:00π.μ., στο κτίριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
(Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, T.K. 105 62 Αθήνα).
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Αν η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού δεν καταστεί
δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,
απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κ.λ.π.), 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 ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την
ημέρα και την ώρα της νέας ημερομηνίας διενέργειας. 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.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο Γ.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 της υπ’ αρ. 56902/215/2.6.2018 Υ.Α, η υποβολή των
πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι κοινοποιήσεις και οι
προσκλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσειςσυμπληρώσεις των τελευταίων προς τις Αναθέτουσα Αρχή καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία
μεταξύ οικονομικών φορέων και της Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος.
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Γ.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα:
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1) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους
φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των
τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα
ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
Στην περίπτωση που τα μέλη της Επιτροπής δε διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή υποβάλλουν τα
κατά περίπτωση πρακτικά στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής για να υπογραφούν ψηφιακά
από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής και στη συνέχεια
αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ.
3) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
4) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη
των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές:
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς
τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται
ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την
αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ισότιμες Προσφορές:
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.
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται
τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μαζί
με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των
ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο Γ.4 της παρούσας.

Γ.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο Β.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Β.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση του
κριτηρίου ποιοτικής επιλογής της παραγράφου Β.2.4 έως Β.2.6 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά,
υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014
(Α’ 94). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Ειδικά τα αποδεικτικά,
τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
πρέπει να συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται σε έντυπη μορφή, εφόσον δεν φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, ή αποστέλλονται με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής
ή με ταχυμεταφορέα (courier) προς το Τμήμα Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα) και ώρα μέχρι 15:00, με τη μορφή ενός
σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το
πρωτόκολλο» και με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των 10 ημερών
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
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αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου
79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και
της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και η μη πλήρωση των κριτηρίων συμμετοχής σύμφωνα με
τα άρθρα Β.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και Β.2.4 έως Β.2.6 (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, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του .
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους Β.2.4 -Β.2.6 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 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Όσοι δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν,
σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην παρ. 6 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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Γ.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση
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επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 ν.4412/2016 και μόνον στην
περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό
που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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Πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού εγγράφου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει:
1.
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, εφόσον υφίσταται αλλαγή
2.
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης
(χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο Δ.1.1. «Εγγύηση καλής
εκτέλεσης» της παρούσας διακήρυξης,
3.
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας σε περίπτωση υπεργολαβίας κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα της παραγράφου Δ.1.4.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος (βλ. άρθρο Δ.2.3 της παρούσας), καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια
διαδικασία, γίνεται στον 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 περίπτωση
β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
Γ.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη 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, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016
και το άρθρο 19 παρ. 11 και το άρθρο 7 της με αριθμό 56902/215 Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 1924/2017), το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά
την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν
κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μια (1) προσφορά και δεν υπάρχουν
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει
την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας
κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 σύμφωνα και με την παρ. 1
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί
να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της
διαδικασίας. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής
αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε
(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ένδικων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την
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ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη
άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση ή πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση
προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
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Γ.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 του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
Εφόσον σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ.
4 έως 5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιοδήποτε
στάδιο, να ματαιώσει, ή να μην κατακυρώσει τον παρόντα Διαγωνισμό σε κανένα προσφέροντα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Δ.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης του/των αντίστοιχου/-ων τμήματος/-των, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται
πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό τους είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο
72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην
Τράπεζα.
Δ.1.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Κατά την εκτέλεσή της εφαρμόζονται: α)
οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας .
Δ.1.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
Δ.1.4 Υπεργολαβία
Δ.1.4.1. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος του παρόντος διαγωνισμού 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 (ΦΕΚ
147 Α΄) από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.
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Δ.1.4.2. Ευθύνη Αναδόχου
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 και μετά τη σύμφωνη γνώμη αυτής κατά την ως άνω
διαδικασία. Για την αντικατάσταση του υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου
υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος
κρίθηκε κατάλληλος.
Δ.1.4.3. Ευθύνη και Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο Β.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
Β.2.8.2 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 (ΦΕΚ 147 Α΄),
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 (ΦΕΚ 147 Α΄).
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Δ.1.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Δ.1.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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 (ΦΕΚ 147 Α΄), 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 Β.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
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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.

20DIAB000009408 2020-04-23

Δ.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ.2.1 Τρόπος πληρωμής
Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου κάθε Τμήματος του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί και
τη συμβατική του αμοιβή και περιλαμβάνει το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και τις λοιπές
κρατήσεις υπέρ τρίτων. Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. Πέραν της συμβατικής αξίας, ο
Ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση από την Αναθέτουσα Αρχή για δαπάνες τις οποίες
πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτού.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα προχωρεί σε καμία πληρωμή παραδοτέου ή/και υπηρεσίας εάν το
παραδοτέο / υπηρεσία δεν έχει δοθεί / παρασχεθεί από τον Ανάδοχο και δεν έχει παραληφθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου
200, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι:
α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,
β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
γ) Πρακτικό παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης εργασιών από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής.
δ) Βεβαίωση του ΕΦΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα)
ε) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
στ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Δ.2.1.1. Εκχώρηση σύμβασης
Η εκχώρηση των εισπρακτέων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, επιτρέπεται
μόνο σε αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις περί εκχώρησης απαιτήσεων κατά του
Δημοσίου (άρθρο 145 ν. 4270/2014).
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
1.
κράτηση ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί
του χαρτοσήμου.
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2.
κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί
του χαρτοσήμου.
3.
κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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 της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ.
6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Υπό την προϋπόθεση έκδοσης της ΚΥΑ).
4.
κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας
σύμβασης με τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. με συντελεστή 24% βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι πληρωμές του αναδειχθέντα, από τον παραπάνω διαγωνισμό, Αναδόχου ανά τμήμα θα
γίνονται μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την οριστική παραλαβή των λογισμικών /
υπηρεσιών ως εξής:
Δ.2.1.2. Για το Τμήμα 1 της παρούσας διακήρυξης που αφορά στη σύναψη σύμβασης με
αντικείμενο την προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού
της εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας CSP με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας διακήρυξης, το τίμημα που
αντιστοιχεί στο πραγματικό αριθμό των αδειών / υπηρεσιών κάθε εξαμήνου, απολογιστικά μετά
τη λήξη του εκάστοτε εξαμήνου, και εντός 60 ημερών μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου
και την οριστική παραλαβή των παραδοτέων λογισμικών / αδειών χρήσης, υπηρεσιών
υποστήριξης και εκπαίδευσης από τις αρμόδιες επιτροπές της αναθέτουσας αρχής. Το σύνολο
των εξαμηνιαίων πληρωμών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το σύνολο της
οικονομικής προσφοράς του Τμήματος 1, που υπέβαλλε ο Ανάδοχος.
Δ.2.1.3. Για το Τμήμα 2 της παρούσας διακήρυξης που αφορά στη σύναψη σύμβασης με
αντικείμενο την προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού
της εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας Volume – Licensing, Open Value με χρονική διάρκεια
τριών (3) ετών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας διακήρυξης, το
100% του τιμήματος εντός 60 ημερών μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την οριστική
παραλαβή των παραδοτέων λογισμικών / αδειών χρήσης, υπηρεσιών υποστήριξης και
εκπαίδευσης από τις αρμόδιες επιτροπές της αναθέτουσας αρχής.
Δ.2.1.4. Για το Τμήμα 3 της παρούσας διακήρυξης που αφορά στη σύναψη σύμβασης με
αντικείμενο την προμήθεια λογισμικού/υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας Quest software με
χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ε΄ της
παρούσας διακήρυξης, το 100% του τιμήματος εντός 60 ημερών μετά την έκδοση του σχετικού
τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των παραδοτέων λογισμικών / αδειών χρήσης, υπηρεσιών
υποστήριξης και εκπαίδευσης από τις αρμόδιες επιτροπές της αναθέτουσας αρχής.
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Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης, κατά το μέρος που αυτός έχει αναλάβει,
θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου
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της σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της
προσφοράς του. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων,
καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω
επιβάρυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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Δ.2.2 Μερική κατακύρωση
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μερικής κατακύρωσης και προμήθειας μέρους των
ποσοτήτων για τα ζητούμενα προϊόντα/υπηρεσίες, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και με
βάση τις προσφερόμενες τιμές μονάδας.

Δ.2.3 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
Ο Ανάδοχος κάθε τμήματος του παρόντος διαγωνισμού, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων
ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 203, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), με απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
Ενδεικτικά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση εάν:
 Δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί
 Δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
 Υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη
και των παρατάσεων.
Στην περίπτωση που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και
να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το είδος δεν παραδοθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, και
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Δ.2.4 Ρήτρες
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν ή οι προμήθειες παραδοθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά
τη λήξη του χρόνου υλοποίησης του έργου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
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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% του
προβλεπόμενου χρόνου υλοποίησης του έργου επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών/προμηθειών που παρασχέθηκαν/παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα, και
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις καθυστέρησης, η αρμόδια Επιτροπή αφού
βεβαιώσει τη συμβατική αξία των υπηρεσιών/προμηθειών που παρασχέθηκαν/παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα υπολογίζει το ποσοστό ρήτρας και εισηγείται στο αρμόδιο για τη Διοίκηση του
φορέα όργανο για την παρακράτηση της ποινικής ρήτρας από την αμοιβή του Αναδόχου.
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.
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Δ.2.5 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄
εφαρμογή των άρθρων 203, 218, 219 και 220 του Ν. 4412/2016 καθώς και κατ΄ εφαρμογή των
συμβατικών όρων να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (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 αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην
περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
Δ.2.6 Παρακολούθηση της σύμβασης
Δ.2.6.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία θα γνωμοδοτεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με
σκοπό αυτή να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του/των Αναδόχου/Αναδόχων, 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 (ΦΕΚ 147 Α΄).
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Δ.2.6.2. Οι αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορούν να ορίσουν 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/των Αναδόχου/Αναδόχων με τους όρους
της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να
απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης.
Δ.2.6.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών (μόνο) τηρείται από τον
Ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα
συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο
ελέγχεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για
την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν
αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον Ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο
ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών.
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Δ.2.7

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Δ.2.7.1. Παραλαβή υπηρεσιών
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, στον οποίο μπορεί να κληθεί για να
παραστεί και ο Ανάδοχος. Ο έλεγχος θα γίνει προκειμένου να ελεγθούν εάν έχουν παρασχεθεί οι
προβλεπόμενες, στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας, υπηρεσίες.
Αν η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών κρίνει ότι οι παρεχόμενες
υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
Αναδόχου/Αναδόχων, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα
με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.
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Δ.2.7.2. Παραλαβή προμηθειών
Η παραλαβή των προμηθειών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την
παράγραφο 11 εδάφιο β’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, σε
συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος.
Το κόστος, εφόσον υφίσταται, της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η ως άνω επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
παραλαβής του υλικού (με τυχόν παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3
του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Προμηθειών κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε
κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,
με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης
Δ.2.8 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και
παραδοτέων προμηθειών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία επιβάλλεται με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή υλικών αυτών με άλλες/α, που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
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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 50% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο Δ.2.3 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή προμήθειες που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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Δ.2.9 Διάρκεια σύμβασης
Δ.2.9.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, ο δε
χρόνος υλοποίησης του έργου (παράδοση αδειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα Ε΄) ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
Δ.2.9.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να παραταθεί, ενώ ο χρόνος υλοποίησης
του έργου παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι
δεκαπέντε (15) ημέρες ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη
λήξη του, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια του χρόνου υλοποίησης 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 ή οι προμήθειες παραδοθούν από
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη του χρόνου υλοποίησης 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 Δ.2.4 της παρούσας.
Δ.2.10 Αναπροσαρμογή Τιμής
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής στην παρούσα διακήρυξη.
Δ.2.11 Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου
Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος
καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. Β.2.3.1 της
παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
ΑΚ.
Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών
του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που
είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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Δ.3 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Δ.3.1 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Δ.3.1.1 Συνοπτική παρουσίαση της Αναθέτουσας Αρχής
Αποστολή & αρμοδιότητες
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. με το ν. 1969/91 και οργανώθηκε με το ν.
2324/1995, με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της
εθνικής οικονομίας.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και μέτρα
(επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας, αναστολή
διαπραγμάτευσης εισηγμένων κινητών αξιών, κλπ) σε εποπτευόμενα νομικά και φυσικά
πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά καθώς και να υποβάλλει
μηνυτήριες αναφορές σε περίπτωση σοβαρών ενδείξεων διάπραξης ποινικών αδικημάτων που
σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά.
Αναλυτική παρουσίαση στην ιστοσελίδα: www.hcmc.gr -> Αρχική σελίδα -> Η Επιτροπή ->
Αποστολή και Καθήκοντα
Α.2 Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια λογισμικού και
υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ:
α) ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού της
εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας CSP,
β) ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού της
εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας Volume – Licensing, Open Value, και
γ) ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια λογισμικού/υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας Quest software
Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο άρθρο Δ.2.9. «Διάρκεια σύμβασης» της παρούσας
διακήρυξης.
Υπεργολαβία
Αναλυτική περιγραφή στο άρθρο Δ.1.4. «Υπεργολαβία» της παρούσας διακήρυξης.
Διαδικασία παρακολούθησης σύμβασης και παραλαβής αντικειμένου σύμβασης
Αναλυτική περιγραφή στα άρθρα Δ.2.6. «Παρακολούθησης της σύμβασης» και Δ.2.7. «Παραλαβή
του αντικειμένου της σύμβασης» της παρούσας διακήρυξης.
Τροποποίηση σύμβασης
Στην παράγραφο Δ.1.5. «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της» αναφέρονται οι
περιπτώσεις υπό τις οποίες χωρεί τροποποίηση της σύμβασης.
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 887/22.04.2020 ανακοίνωση πρόσκλησης, ανακοινώθηκε ότι τίθενται σε
ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και Όροι για την προμήθεια
λογισμικού και υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ, όπως αυτές συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
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Η ανωτέρω ανακοίνωση πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένου των τεχνικών προδιαγραφών και
όρων), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. και στον ιστότοπο
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Η Δημόσια Διαβούλευση είχε χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών φορέων
και είχε ως σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών
προδιαγραφών και όρων του εν λόγω έργου.

20DIAB000009408 2020-04-23

Δ.3.2 Περιγραφή Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Χρηματοδότηση
Η πηγή χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης αναφέρεται στην παράγραφο Δ.2 «Στοιχεία
Διαδικασίας-Χρηματοδότηση» της διακήρυξης.
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
Εκτιμώμενη συνολική αξία σύμβασης 781.200,00€ συμπεριλαμβανομένου
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 630.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. ύψους: 151.200,00€).

Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις
Στην παράγραφο «Φόροι - Κρατήσεις» του άρθρου Δ.2.1. «Τρόπος πληρωμής» της παρούσας
διακήρυξης περιγράφονται αναλυτικά οι κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
20DIAB000009408
2020-04-23
Ο Προσφέρων υποχρεούται να υποβάλλει στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού - με ποινή
αποκλεισμού - στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», συμπληρωμένη
και ψηφιακά υπογεγραμμένη, την τεχνική περιγραφή του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία
υποβάλλει προσφορά.
Ε.1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε.1.1 ΣΚΟΠΟΣ, ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του Έργου
Για την κάλυψη των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών αναγκών μηχανογράφησης της Ε.Κ.
αγορά λογισμικού και υπηρεσιών.

απαιτείται η

Σκοπός της παρούσας διακήρυξης είναι η περιγραφή των αναγκών, απαιτήσεων και προδιαγραφών, για
την προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών, που αφορούν στην κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αντικείμενο του Έργου
Το αντικείμενο του έργου που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνει την προμήθεια λογισμικού
(αδειών χρήσης) και υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται:





Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας Microsoft μέσω
διαδικασίας CSP - 3ετούς διάρκειας,
Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας Microsoft μέσω
διαδικασίας Volume – Licensing, Open Value - 3ετούς διάρκειας,
Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού και υπηρεσιών υποστήριξης της Quest - 3ετούς διάρκειας,
Υπηρεσίες και εκπαίδευση χρηστών (Εκπαίδευση επί των προϊόντων σε τρία στελέχη στα γραφεία
της Ε.Κ. ή εφόσον δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, μέσω τηλεδιάσκεψης με εργαλεία του
αναδόχου).

Ε.1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην προσφορά του μεθοδολογία διαχείρισης και
διασφάλισης ποιότητας του Έργου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάμεσα
στα άλλα, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, στο οποίο θα καταγράφονται τα χρονικά
ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων και υπηρεσιών.
Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής του
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να ορίσει τα στελέχη που θα αναλάβουν τις θέσεις:
 του Υπευθύνου του Έργου και
 του Αναπληρωτή Υπευθύνου του Έργου
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει τα βιογραφικά και αποδεικτικά εμπειρίας των στελεχών
των ομάδων εργασιών (όπως ορίζονται στην παράγραφο Β.2.6 και στο στοιχείο β. της ενότητας ΙΙ.4 της
παραγράφου Β.2.8.2 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας διακήρυξης).
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Καθήκοντα Υπευθύνου Έργου
Ο υπεύθυνος έργου που ορίζει ο Ανάδοχος έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:
 Διευκρινίσεις επί τωv προδιαγραφώv. Ο υπεύθυνος έργου του Αναδόχου θα συνεργάζεται με τις
αρμόδιες Επιτροπές για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη διατύπωση απαιτήσεων κατά την
εξέλιξη του έργου, και την υποβολή λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης
συμπεριλαμβανομένων και εκτιμήσεων για το κόστος των επί μέρους ενεργειών.
 Διαδικασίες Διαχείρισης. Ο υπεύθυνος έργου του Αναδόχου θα αναπτύξει, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες Επιτροπές, τις διαδικασίες διαχείρισης που θα αφορούν τις εκθέσεις προόδου,
πληρωμές, ελέγχους ποιότητας και τον συντονισμό των εταίρων σε περίπτωση κοινοπραξίας ή
ένωσης κλπ. Ο υπεύθυνος έργου θα μεριμνά για τον έλεγχο του κόστους ενεργειών που
προβλέπονται στο έργο.
 Συvτονισμός με τηv Αναθέτουσα Αρχή. Κατά την υλοποίηση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα
διατηρεί την απόλυτη τεχνική και διαχειριστική εποπτεία υλοποίησης του έργου, υποβοηθούμενη
από τον Ανάδοχο. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει τακτική και σταθερή επικοινωνία με τις
αρμόδιες Επιτροπές.
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε 1 (ένα) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου
Θεματικές Ομάδες Εργασίας
Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία
Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η εισφορά των Θεματικών Ομάδων συνοψίζεται στα παρακάτω:
 Τήρηση αναλυτικών και επικαιροποιημένων στοιχείων του Έργου, σε σχέση με
χρονοδιαγράμματα, κόστος, ποσοστά ολοκλήρωσης, εξέλιξη φυσικού αντικειμένου, κλπ.
 Εισηγήσεις διορθωτικών παρεμβάσεων στο σχεδιασμό και τον τεχνικό προγραμματισμό, με στόχο
την επιτυχή ολοκλήρωση και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του Έργου.
 Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση του Έργου,
εντός των προβλεπόμενων χρονικών και οικονομικών ορίων.
 Διαπίστωση και διασφάλιση των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης του Έργου
 Εντοπισμός και αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε αδυναμία ολοκλήρωσης
του προγραμματισμένου αντικειμένου βάσει του εκτιμώμενου προϋπολογισμού.
Παραλαβή Έργου
Η παραλαβή γίνεται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών (Ε.Π.Π.Υ.) και
Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), σε
συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Αναθέτουσας Αρχής.

Σελίδα 62 από 94

Ε.2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
2.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση εκτέλεσης του έργου με κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο
προσωπικό. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού
του.
3.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Επιτροπή
Παραλαβής όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία του έργου.
4.
O Ανάδοχος εγγυάται για την διάθεση του προσωπικού και εξοπλισμού για την υλοποίηση του
έργου, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης.
5.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης και να πάρει όλα τα
κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.
6.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση της
σύμβασης.
7.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που
ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.
8.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή
ζημιάς, φθοράς ή βλάβης στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι μοναδικός υπεύθυνος και
υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από
πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της
σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί η Αναθέτουσα Αρχή να καταβάλει οποιαδήποτε
αποζημίωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν τόκων και εξόδων. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του
προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που
προκληθεί στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας
Αρχής στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση αυτών,
εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
9.
Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους του προσφέροντος την πλήρη γνώση και
αποδοχή όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. Ειδικότερα,
η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης
της σύμβασης και βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη, αποτελεσματική και
ασφαλή εργασία του προσωπικού του, σε περίπτωση δε ατυχήματος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος.
10.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε
έγγραφα ή κάθε άλλου είδους πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της
σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, και αφορούν την αναθέτουσα αρχή ή τις
δραστηριότητές της. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της
σύμβασης που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η
υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό του, καθώς και σε κάθε τυχόν υπεργολάβο απασχολεί
σχετικά. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης της εμπιστευτικότητας κατά τα
ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με όλες τις συνακόλουθες
συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν
ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου.
Για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, επιπλέον:
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11.
Τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα και το συμφωνητικό,
υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν
ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύναται 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.
12.
Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας- κάποιο μέλος της
ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με το
ίδιο τίμημα. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα
εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον, αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει εάν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διάδοχου
μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα
εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να
ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φύση του
διαγωνισμού. Η αντικατάσταση, ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
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Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον πίνακα συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς
έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνουν. Ακριβέστερα, ο πίνακας
συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει δυο (2) πίνακες οι οποίοι θα πρέπει να συμπληρωθούν:
1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
ΚΑΙ
2) ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ 1, ΤΜΗΜΑ 2
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 3
Επισημαίνεται ότι:
Στη στήλη «Περιγραφή» αναφέρεται αναλυτικά η περιγραφή της απαίτησης ή του λογισμικού όπως
ορίζεται από τον κατασκευαστή.
Στη στήλη «Κωδικός» (όπου υπάρχει) αναφέρεται ο κωδικός που χρησιμοποιεί η εταιρεία κατασκευής του
λογισμικού
Στη στήλη «(Υποχρεωτική) Απαίτηση/(Μέγιστη) Ποσότητα» αναφέρει: :α) το ακριβές ή μέγιστο πλήθος των
τεμαχίων ανά είδος λογισμικού για κάθε μια γραμμή του πίνακα ή β) ΝΑΙ = απαιτείται συμμόρφωση και
επομένως η μη τήρηση της προδιαγραφής επιφέρει αποκλεισμό.
Στη στήλη «Απάντηση» αναφέρεται η απάντηση του υποψηφίου προμηθευτή που πρέπει να δηλώσει
απαραιτήτως: α) την ακριβή ή μέγιστη ποσότητα που προσφέρει ή ΝΑΙ (για την απόδειξη συμμόρφωσης
στην απαίτηση).
Στη στήλη «Παραπομπή» δίδεται η δυνατότητα στον υποψήφιο ανάδοχο να αναφέρει το κατάλληλο
documentation βάσει του οποίου μπορεί να τεκμηριωθεί η απάντησή του σε μια συγκεκριμένη
προδιαγραφή.
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Ε.2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
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1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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.
Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική
νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς
Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις
διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις
νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι
εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες
ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων, και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, τις λοιπές
κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε
έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που
προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις
υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και
σε κάθε τρίτο.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση εκτέλεσης του έργου με κατάλληλα
εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή
και στην Επιτροπή Παραλαβής όλες τις πληροφορίες που θα του
ζητηθούν σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία του έργου.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του προσωπικού και εξοπλισμού
για την υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και συνεργατών που θα
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα,
ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης
και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε να είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα
Αρχή για την τήρηση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την
ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο
προσωπικό του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και
προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης στις
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι μοναδικός υπεύθυνος
και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και
είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της
σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί η
Αναθέτουσα Αρχή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Αναθέτουσα Αρχή
δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα
απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση βλάβης ή
ζημίας που προκληθεί στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή
στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο
εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για την
αποκατάσταση αυτών, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους του προσφέροντος
την πλήρη γνώση και αποδοχή όλων των όρων της παρούσας
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. Ειδικότερα, η
υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος
πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και βεβαίωση ότι
πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη, αποτελεσματική
και ασφαλή παροχή υπηρεσιών, σε περίπτωση δε ατυχήματος θα είναι
ο μόνος υπεύθυνος.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και
να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή
κάθε άλλου είδους πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του, και αφορούν την αναθέτουσα αρχή ή τις
δραστηριότητές της. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην
γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της σύμβασης που θα εκτελέσει
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής. Η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό του, καθώς
και σε κάθε τυχόν υπεργολάβο απασχολεί σχετικά. Σε περίπτωση
ουσιώδους
παραβίασης
των
υποχρεώσεων
τήρησης
της
εμπιστευτικότητας κατά τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει
δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με όλες τις συνακόλουθες
συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την
αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την
αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου.
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1.9

1.10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, επιπλέον:

1..11

Τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού και εις
ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα και το
συμφωνητικό, υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύναται 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.

ΝΑΙ

1.12

Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή
ανωτέρας βίας- κάποιο μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με το ίδιο τίμημα. Εάν η παραπάνω
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η
σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη
σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του
Αναδόχου, μόνο εφόσον, αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η
κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία εξετάζει εάν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του

ΝΑΙ
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διάδοχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης. Εάν η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν
επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά
οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του
μέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φύση του διαγωνισμού. Η
αντικατάσταση, ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή.
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Ημερομηνία: …………………….

Για τον υποψήφιο ανάδοχο
Σφραγίδα/ Υπογραφή
(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)
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Ε.2.2 ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
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Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρείας
Microsoft μέσω διαδικασίας CSP με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.
2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

A/A

2.1

2.2

Πρόγραμμα
Αδειοδότησης

Κωδικός

Περιγραφή

Απαίτηση/
Μέγιστη
Ποσότητα

CSP

2b3b8d2d10aa-4be4b5fd7f2feb0c3091

Microsoft 365 E3

220

CSP

2f707c7c-243349a5-a4379ca7cf40d3eb

Exchange Online (Plan 2)

30

2.3

Παροχή δυνατότητας αυξομείωσης της ποσότητας των ανωτέρω
αδειών (με ανώτατο όριο των ποσοτήτων όπως αναφέρονται στην
στήλη «Μέγιστη Ποσότητα») στις αρχές κάθε μήνα εντός της
τριετίας.

ΝΑΙ

2.4

Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών σε τρία στελέχη στα γραφεία της
Ε.Κ. ή εφόσον δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, μέσω
τηλεδιάσκεψης (με εργαλεία του αναδόχου) για 3 ημέρες με 5
ώρες/ημέρα

ΝΑΙ

Ημερομηνία: …………………….

Απάντηση

Παραπομπή

Για τον υποψήφιο ανάδοχο
Σφραγίδα/ Υπογραφή
(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)

Παρατηρήσεις:
Δύναται να προσφερθούν ισοδύναμοι κωδικοί ανά προϊόν/υπηρεσία, όπου αυτοί είναι
διαθέσιμοι.
- Όσοι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 1, θα πρέπει να
συνυποβάλλουν ως επισυναπτόμενο έγγραφο εντός του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
και τον πίνακα Α κοστολόγησης True Up αδειών χρήσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.2.4).
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΣ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ
ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
-
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Ε.2.3 ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
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Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρείας
Microsoft μέσω διαδικασίας Volume – Licensing, Open Value με χρονική διάρκεια τριών (3)
ετών.
3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
A/A

Πρόγραμμα
Αδειοδότησης

Κωδικός

Περιγραφή

Απαίτηση/
Ποσότητα

3.1

Open Value

5S2-00005

AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr
SubsVL OLV D 1Mth AP

950

3.2

Open Value

MX3-00206

VSEntSubMSDN LicSAPk OLV D
3Y AqY1 AP

1

3.3

Open Value

9GS-00490

CISSteDCCore LicSAPk OLV 2Lic
D 3Y AqY1 AP CoreLic

32

3.4

Open Value

9GA-00551

CISSteStdCore LicSAPk OLV
2Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic

32

3.5

Open Value

76P-00733

SharePointSvr LicSAPk OLV D
3Y AqY1 AP

3

3.6

Open Value

395-04132

ExchgSvrEnt LicSAPk OLV D 3Y
AqY1 AP

2

3.7

Open Value

359-04608

SQLCAL LicSAPk OLV D 3Y AqY1
AP DvcCAL

120

3.8

Open Value

228-07285

SQLSvrStd LicSAPk OLV D 3Y
AqY1 AP

10

3.9

Open Value

7NQ-00187

SQLSvrStdCore LicSAPk OLV
2Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic

2

3.10

Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών σε τρία στελέχη στα γραφεία της
Ε.Κ. ή εφόσον δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, μέσω
τηλεδιάσκεψης (με εργαλεία του αναδόχου) για 3 ημέρες με 5
ώρες/ημέρα

Απάντηση

Παραπομπή

ΝΑΙ

Παρατηρήσεις:
- Δύναται να προσφερθούν ισοδύναμοι κωδικοί ανά προϊόν/υπηρεσία, όπου αυτοί είναι
διαθέσιμοι.
- Όσοι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 2, θα πρέπει να
συνυποβάλλουν ως επισυναπτόμενο έγγραφο εντός του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
και τον πίνακα B κοστολόγησης True Up αδειών χρήσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.2.4).
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΩΣ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ
ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
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Ε.2.4: ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
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Προμήθεια λογισμικού/υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας Quest software με χρονική
διάρκεια τριών (3) ετών.
4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
Α/Α

Προϊόν / Περιγραφή κατασκευαστή

4.1

Quest Archive Manager

200

4.2

Quest Recover Manager for Active Directory FE

200

4.3

Quest Message Stats (UCCS – Analytics)

200

4.4

Quest Enterprise Reporter

200

4.5

Quest Active Roles

200

4.6

Quest Spotlight on Exchange (UCCS – Diagnostics)

200

4.7

Quest Spotlight on Active Directory – (Active
Administrator)

200

4.8

Quest Change Auditor for Active Directory

200

4.9

Quest Change Auditor for Exchange

200

4.10

Quest Change Auditor for Windows File Servers

200

4.11

Quest Change Auditor for Logon Activity

200

4.12

Quest Spotlight on SQL Server Enterprise Edition
(Per monitored instance)

4.13

Υπηρεσίες εγκατάστασης,
παραμετροποίησης

4.14

Δυνατότητα λήψης νέων εκδόσεων των
προαναφερθέντων προϊόντων, από τη στιγμή που
θα γίνουν διαθέσιμες από τον οίκο του εξωτερικού

ΝΑΙ

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
περιλαμβάνουν: On-site υποστήριξη, Απεριόριστη
τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, καθώς και με fax ή e-mail, Επίσκεψη στα
γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μια φορά
κάθε δύο μήνες (ή εφόσον δεν το επιτρέπουν οι
συνθήκες, μέσω τηλεδιάσκεψης με εργαλεία του
αναδόχου)

ΝΑΙ

4.16

Τεχνική υποστήριξη μέσω της σελίδας της Quest
Software

ΝΑΙ

4.17

Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών σε τρία στελέχη
στα γραφεία της Ε.Κ. ή εφόσον δεν το επιτρέπουν
οι συνθήκες, μέσω τηλεδιάσκεψης (με εργαλεία
του αναδόχου) για 2 ημέρες με 5 ώρες/ημέρα

ΝΑΙ

4.15

Απαίτηση/
Ποσότητα

αναβάθμισης

&

Απάντηση

Παραπομπή

5
ΝΑΙ

Ημερομηνία: …………………….

Για τον υποψήφιο ανάδοχο
Σφραγίδα/ Υπογραφή
(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)

Παρατηρήσεις: Δύναται να προσφερθούν ισοδύναμοι κωδικοί ανά προϊόν/υπηρεσία, όπου αυτοί
είναι διαθέσιμοι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20DIAB000009408 2020-04-23
ΣΤ.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΣΤ.1.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Ιδρύματος …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση (οδός-αριθμός)-TK-Φάξ))

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ ……………….

Προς
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΚ 10562 - ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ .………… ΕΥΡΩ .…………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
……………
(και
ολογράφως)
………………………………………………………………
…………………………………
υπέρ
του
………………………………………. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας ………..……………….
(σε περίπτωση νομικού προσώπου) Δ\νση ……………………………………… ΑΦΜ ………………. (ή σε
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ………………………… , (2) ……………………………, κ.λ.π.
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια τη συμμετοχή του/της στον
διενεργούμενο διαγωνισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ για την ανάδειξη αναδόχου για
προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ και συγκεκριμένα του/των τμήματος/των …………. (αναλυτικά
ο/οι αριθμός/οί του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/ων για τα οποία υποβάλει προσφορά)
προϋπολογισθείσας αξίας …………………….……….. ευρώ (€………….) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. …/…..-2020 Διακήρυξη σας, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών …….2020.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………….
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουμε εκδώσει,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
δικαίωμα να εκδίδουμε.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ)
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* Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1)
μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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ΣΤ.1.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Ονομασία Ιδρύματος …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση (οδός-αριθμός)-TK-Φάξ))

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ …………………………………

Προς
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΚ 10562 – ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ
ΕΥΡΩ…………………………………

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΩΝ

ΟΡΩΝ

ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

για

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ………………, υπέρ της Εταιρείας
…………………………………………………, με Α.Φ.Μ. …………………., οδός……………………………, αριθμός
……………, ΤΚ………………… (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………, (2)
……………………………, κ.λ.π. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή
εκτέλεση από αυτή των όρων της σύμβασης για την προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για τις
ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ, που θα
υπογράψει μαζί σας για το/τα τμήμα/τα …………………………… της με αριθ. πρωτ. ….2020
διακήρυξης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19-11-2018 και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………………… ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου.*
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουμε εκδώσει,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
δικαίωμα να εκδίδουμε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ αορίστου χρόνου, δηλαδή μέχρι την επιστροφή της
στην Τράπεζα.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΣΤ.2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ TRUE UP)
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ΣΤ.2.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια λογισμικού και
υπηρεσιών
για
τις
ανάγκες
της
πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ»

Ταχ. Δ/νση:

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …./….2020

105 62
210 337 7249

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
Της Επιχείρησης …………………………………………………………………… με Α.Φ.Μ. …….…………………..
Δ.Ο.Υ. ……………………………………….. που εδρεύει στ…

………..………………………………………………..

Οδός ……………………………….......... αριθμός ………….., τηλ. ……………… fax ……………………
ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού της
εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας CSP με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών

A/A

Πρόγραμμα
Αδειοδότησης

Κωδικός

1

CSP

2b3b8d2d-10aa4be4-b5fd7f2feb0c3091

2

CSP

2f707c7c-2433-49a5a437-9ca7cf40d3eb

3

Περιγραφή

Μέγιστη
Ποσότητα

Microsoft 365 E3

220

Exchange Online
(Plan 2)

30

Μηνιαία
Τιμή ανά
τεμάχιο
πλέον
ΦΠΑ

(Α1)
(Α2)

Μηνιαία
Συνολική
Τιμή πλέον
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή στην
τριετία
πλέον ΦΠΑ

(Β1) =
220 Χ Α1

(Γ1) =
36 Χ Β1

(Β2) =
220 Χ Α2
---

(Γ2) =
36 Χ Β1

Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών σε τρία στελέχη στα
γραφεία της Ε.Κ. ή εφόσον δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες,
1
μέσω τηλεδιάσκεψης (με εργαλεία του αναδόχου) για 3
ημέρες με 5 ώρες/ημέρα.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%:
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%:

………………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα υποψηφίου αναδόχου)
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ΣΤ.2.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
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ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια λογισμικού και
υπηρεσιών για τις ανάγκες της
πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …./….2020
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα
105 62
210 337 7249

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
Της Επιχείρησης …………………………………………………………………… με Α.Φ.Μ. …….…………………..
Δ.Ο.Υ. ……………………………………….. που εδρεύει στ…

………..………………………………………………..

Οδός ……………………………….......... αριθμός ………….., τηλ. ……………… fax ……………………
ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα
λογισμικού της εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας Volume – Licensing, Open Value
με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών
A/A

Πρόγραμμα
Αδειοδότησης

Ποσότ
ητα

Κωδικός

Περιγραφή

950

1

Open Value

5S2-00005

AzureSubsSrvcesOpn
ShrdSvr SubsVL OLV D
1Mth AP

2

Open Value

MX3-00206

VSEntSubMSDN LicSAPk
OLV D 3Y AqY1 AP

1

3

Open Value

9GS-00490

CISSteDCCore LicSAPk OLV
2Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic

32

4

Open Value

9GA-00551

CISSteStdCore LicSAPk OLV
2Lic D 3Y AqY1 AP CoreLic

32

5

Open Value

76P-00733

SharePointSvr LicSAPk OLV
D 3Y AqY1 AP

3

6

Open Value

395-04132

ExchgSvrEnt LicSAPk OLV
D 3Y AqY1 AP

2

7

Open Value

359-04608

SQLCAL LicSAPk OLV D 3Y
AqY1 AP DvcCAL

100

8

Open Value

228-07285

SQLSvrStd LicSAPk OLV D
3Y AqY1 AP

10

7NQ-00187

SQLSvrStdCore LicSAPk
OLV 2Lic D 3Y AqY1 AP
CoreLic

2

9
10

Open Value

Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών σε τρία στελέχη στα γραφεία της
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1

Τιμή ανά
τεμάχιο
πλέον ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή πλέον
ΦΠΑ

Ε.Κ. ή εφόσον δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, μέσω
τηλεδιάσκεψης (με εργαλεία του αναδόχου) για 3 ημέρες με 5
ώρες/ημέρα.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%:
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Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%:

………………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα υποψηφίου αναδόχου)

Σελίδα 76 από 94

ΣΤ.2.3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
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ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια λογισμικού και
υπηρεσιών
για
τις
ανάγκες
της
πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ»

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …./….2020

105 62
210 337 7249

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
Της Επιχείρησης …………………………………………………………………… με Α.Φ.Μ. …….…………………..
Δ.Ο.Υ. ……………………………………….. που εδρεύει στ…

………..………………………………………………..

Οδός ……………………………….......... αριθμός ………….., τηλ. ……………… fax ……………………
ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια λογισμικού/υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας Quest software
με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών
A/A

Προϊόν/Περιγραφή κατασκευαστή

Ποσότητα

1

Quest Archive Manager

200

2

Quest Recover Manager for Active Directory FE

200

3

Quest Message Stats (UCCS – Analytics)

200

4

Quest Enterprise Reporter

200

5

Quest Active Roles

200

6

Quest Spotlight on Exchange (UCCS – Diagnostics)

200

7

Quest Spotlight on Active Directory – (Active
Administrator)

200

8

Quest Change Auditor for Active Directory

200

9

Quest Change Auditor for Exchange

200

10

Quest Change Auditor for Windows File Servers

200

11

Quest Change Auditor for Logon Activity

200

12

Quest Spotlight on SQL Server Enterprise Edition (Per
monitored instance)

5

13

Υπηρεσίες
εγκατάστασης,
παραμετροποίησης

1

14

Δυνατότητα
λήψης
νέων
εκδόσεων
των
προαναφερθέντων προϊόντων, από τη στιγμή που θα
γίνουν διαθέσιμες από τον οίκο του εξωτερικού

αναβάθμισης

&
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1

Τιμή ανά
τεμάχιο
πλέον ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή πλέον
ΦΠΑ

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που περιλαμβάνουν:
1) On-site υποστήριξη
20DIAB000009408
2020-04-23
2) Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη τις
15

16

17

εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και fax ή
e-mail
3) Επίσκεψη στα γραφεία της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς μια φορά κάθε δύο μήνες (ή
εφόσον δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες,
μέσω τηλεδιάσκεψης με εργαλεία του
αναδόχου)
Τεχνική υποστήριξη μέσω της σελίδας της Quest
Software
Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών σε τρία στελέχη στα
γραφεία της Ε.Κ. ή εφόσον δεν το επιτρέπουν οι
συνθήκες, μέσω τηλεδιάσκεψης (με εργαλεία του
αναδόχου) για 2 ημέρες με 5 ώρες/ημέρα

1

1

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%:
Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%:

………………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα υποψηφίου αναδόχου)
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ΣΤ.2.4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ για προμήθεια επιπλέον αδειών λογισμικού της εταιρείας
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MICROSOFT (τιμών true up) εκτός διαγωνισμού

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια λογισμικού και
υπηρεσιών
για
τις
ανάγκες
της
πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …/….2020
Ταχ. Δ/νση:

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:

105 62
210 337 7249

«Προμήθεια επιπλέον αδειών λογισμικού TRUE UP της εταιρείας
διαγωνισμού»

MICROSOFT εκτός

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ
Της Επιχείρησης …………………………………………………………………… με Α.Φ.Μ. …….…………………..
Δ.Ο.Υ. ……………………………………….. που εδρεύει στ…

………..………………………………………………..

Οδός ……………………………….......... αριθμός ………….., τηλ. ……………… fax ……………………

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
A/A

Περιγραφή Προϊόντος

Κωδικός

1

Microsoft 365 E3

2b3b8d2d-10aa-4be4-b5fd7f2feb0c3091

2

Exchange Online (Plan 2)

2f707c7c-2433-49a5-a4379ca7cf40d3eb

Μηνιαία Τιμή
ανά μονάδα προϊόντος

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
A/A

Περιγραφή Προϊόντος

Κωδικός

1

AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr
SubsVL OLV D 1Mth AP

5S2-00005 (ή αντίστοιχος)

2

VSEntSubMSDN LicSAPk OLV D
AP

MX3-00206 (ή αντίστοιχος ανάλογα με
το έτος απόκτησης)

3

CISSteDCCore LicSAPk OLV 2Lic
D AP CoreLic

9GS-00490 (ή αντίστοιχος ανάλογα με
το έτος απόκτησης)

4

CISSteStdCore LicSAPk OLV 2Lic
D AP CoreLic

9GA-00551 (ή αντίστοιχος ανάλογα με
το έτος απόκτησης)
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Τιμή ανά μονάδα προϊόντος

5

SharePointSvr LicSAPk OLV D AP

76P-00733 (ή αντίστοιχος ανάλογα με
το έτος απόκτησης)

6

ExchgSvrEnt LicSAPk OLV D AP

395-04132 (ή αντίστοιχος ανάλογα με
το έτος απόκτησης)

7

SQLCAL LicSAPk OLV D AP
DvcCAL

359-04608 (ή αντίστοιχος ανάλογα με
το έτος απόκτησης)

8

SQLSvrStd LicSAPk OLV D AP

228-07285 (ή αντίστοιχος ανάλογα με
το έτος απόκτησης)

9

SQLSvrStdCore LicSAPk OLV 2Lic
D AP CoreLic

7NQ-00187 (ή αντίστοιχος ανάλογα με
το έτος απόκτησης)

20DIAB000009408 2020-04-23

Παρατηρήσεις
- Αναφορικά με τις συνδρομητικές άδειες στον πίνακα Α, η τιμή να αναφερθεί σε μηνιαία
διάρκεια χρήσης.
- Οι τιμές των παραπάνω πινάκων Α και Β δεσμεύουν τον/τους ανάδοχο/ους των
Τμημάτων 1 και 2 αντίστοιχα για όποια άδεια και σε όποιο έτος αυτή ζητηθεί από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός τριετίας από την υπογραφή της σύμβασης, και δεν
μπορεί να επικαλεστεί, σε καμία περίπτωση, τιμή άδειας μεγαλύτερη από τις
προσφερόμενες στους παρακάτω πίνακες.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΩΣ ΠΟΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ.
- ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
……………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα υποψηφίου αναδόχου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ζ΄: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
20DIAB000009408
2020-04-23

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ: __/2020
ΠΟΣΟΥ:……………
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής
υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ»
»
Τμήμα ή Τμήματα ___, Α/Α

ΕΣΗΔΗΣ: 89787

Σήμερα την __-__-2020, ημέρα _________ στην Αθήνα στο κτίριο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 105 62, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
α) αφενός ο/η ___________________ που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, με βάση
τις κείμενες διατάξεις την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. και
β) αφετέρου ο/η ________________ που εκπροσωπεί την επιχείρηση
__________________, με Α.Φ.Μ.: ___________ και Δ.Ο.Υ.: ____________, που εδρεύει
_____________, οδός ____________, αριθμός ___, τηλ. ______________, συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο Σύμβασης
Με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων που διενεργήθηκε στις …..2020 με την αριθ.
πρωτ. …2020 διακήρυξη για την επιλογή Αναδόχου/-ων για προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών
για τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ:
α) Τμήμα 1: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software assurance για προϊόντα λογισμικού της
εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας CSP, β) Τμήμα 2: Προμήθεια αδειών και υπηρεσιών
software assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας
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Volume – Licensing, Open Value και γ) Τμήμα 3: Προμήθεια λογισμικού/υπηρεσιών
υποστήριξης της εταιρείας Quest software.
κατακυρώθηκε δυνάμει της ....../....../…..-……-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., το Τμήμα ____ (με α/α ΕΣΗΔΗΣ _______), στην
εταιρεία/επιχείρηση ________ , αντί του συνολικού ποσού των ____________€, πλέον Φ.Π.Α.
24%, συνόλου ____________€, σύμφωνα με την προσφορά της (α/α ΕΣΗΔΗΣ _____), η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος των συμβαλλομένων, ονομαζόμενος στο εξής ως «Αναθέτουσα
Αρχή» με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής ως
«Ανάδοχο», την προμήθεια του Τμήματος __________ (με α/α ΕΣΗΔΗΣ _______) της με αριθ.
πρωτ. …..2020 διακήρυξης, ο οποίος αναλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών με τους κατωτέρω
όρους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ε’ της προαναφερθείσας διακήρυξης
και τις κείμενες διατάξεις, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), οι
όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Για όλα τα θέματα αναφορικά με την προμήθεια, η οποία πραγματοποιείται με τη σύμβαση, αυτή
ισχύουν τα αναφερόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, τα οποία κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Η απόφαση κατακύρωσης
γ) Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματά της
δ) Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των ανωτέρω εγγράφων, υπερισχύει το ανώτερο κατά σειρά
ισχύος.
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Άρθρο 2
Συμβατικό Τίμημα
1.Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση της σύμβαση είναι … Ευρώ (… €) πλέον ΦΠΑ, ή … Ευρώ (…
€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου
(Προσάρτημα Α΄ της παρούσας).
2.Το τίμημα αυτό δεν υπόκειται σε οιαδήποτε αύξηση για οποιονδήποτε λόγο δεδομένου ότι ο
Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με την
παρούσα Σύμβαση καθώς και τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τα
οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεσή της και εγγυάται την ακρίβεια των
επιμέρους στοιχείων του τιμήματος. Κατά συνέπεια, ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για
πρόσθετη αμοιβή δε θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία,
ιδιαίτερα δε για λόγους αναγόμενους σε παρερμηνεία ή εσφαλμένη εκτίμηση οποιουδήποτε
θέματος αναφερόμενου στις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, στα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα και στους όρους της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 3
Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις
Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου (κάθε Τμήματος), όπως αυτή φαίνεται στο Προσάρτημα
Α΄ της παρούσας, αποτελεί και τη συμβατική του αμοιβή και περιλαμβάνει το φόρο
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και τις λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Η αμοιβή αυτή δεν
αναθεωρείται. Πέραν της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση από την
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αναθέτουσα αρχή για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του αντικειμένου
της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτού.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί:
Για το Τμήμα 1 της διακήρυξης που αφορά στην προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software
assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας CSP με χρονική
διάρκεια τριών (3) ετών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ε΄ της διακήρυξης, το
τίμημα (βάσει της οικονομικής προσφοράς του πίνακα 1 του Προσαρτήματος Α΄ της παρούσας)
που αντιστοιχεί στο πραγματικό αριθμό των αδειών / υπηρεσιών κάθε εξαμήνου, απολογιστικά
μετά τη λήξη του εκάστοτε εξαμήνου, και εντός 60 ημερών μετά την έκδοση του σχετικού
τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των παραδοτέων λογισμικών / αδειών χρήσης, υπηρεσιών
υποστήριξης και εκπαίδευσης από τις αρμόδιες επιτροπές της αναθέτουσας αρχής. Το σύνολο
των εξαμηνιαίων πληρωμών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το σύνολο της
οικονομικής προσφοράς (του Τμήματος 1), που υπέβαλλε ο Ανάδοχος (Προσάρτημα Α΄ της
παρούσας).
Για το Τμήμα 2 της διακήρυξης που αφορά στην προμήθεια αδειών και υπηρεσιών software
assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρείας Microsoft μέσω διαδικασίας Volume –
Licensing, Open Value με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
Παράρτημα Ε΄ της διακήρυξης, το 100% του τιμήματος εντός 60 ημερών μετά την έκδοση του
σχετικού τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των παραδοτέων λογισμικών / αδειών χρήσης,
υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης από τις αρμόδιες επιτροπές της αναθέτουσας αρχής.
Για το Τμήμα 3 της διακήρυξης που αφορά στη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια
λογισμικού/υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας Quest software με χρονική διάρκεια τριών (3)
ετών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ε΄ της διακήρυξης, το 100% του τιμήματος
εντός 60 ημερών μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των
παραδοτέων λογισμικών / αδειών χρήσης, υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης από τις
αρμόδιες επιτροπές της αναθέτουσας αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα προχωρεί σε καμία πληρωμή παραδοτέου ή/και υπηρεσίας εάν το
παραδοτέο / υπηρεσία δεν έχει δοθεί / παρασχεθεί από τον Ανάδοχο και δεν έχει παραληφθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στη διακήρυξη.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου
200, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα
επιβαρυνθεί με τις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
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- κράτηση ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%
επί του χαρτοσήμου.
- κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
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Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%
επί του χαρτοσήμου.
- κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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 της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από
την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Υπό την προϋπόθεση έκδοσης της
ΚΥΑ).
- κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας
σύμβασης με τον ανάδοχο.
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Από την καθαρή αξία του/των τιμολογίου/-ων αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο
υπόλοιπο ποσό πραγματοποιείται κράτηση 4% για προμήθεια αγαθών και 8% για την παροχή
υπηρεσιών, που αποτελεί και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος,
σύμφωνα με την παρ. 2., του άρθρου 64, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως ισχύει.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή και είναι 24%.
Άρθρο 4
Παρακολούθηση - Παραλαβή συμβατικού αντικειμένου
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις
αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, η οποία θα γνωμοδοτεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με σκοπό αυτή να
εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου/Αναδόχων, 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 (ΦΕΚ
147 Α΄).
Οι αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορούν να ορίσουν 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/Αναδόχων με τους όρους της
σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών (μόνο) τηρείται από τον Ανάδοχο
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η
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καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο ελέγχεται από τον
επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των
όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι
εφικτό προσκομίζεται από τον Ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ε΄ της διακήρυξης.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, στον οποίο μπορεί να κληθεί για να
παραστεί και ο Ανάδοχος. Ο έλεγχος θα γίνει προκειμένου να ελεγθούν εάν έχουν παρασχεθεί οι
προβλεπόμενες, στο Παράρτημα Ε΄ της διακήρυξης, υπηρεσίες.
Αν η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών κρίνει ότι οι παρεχόμενες
υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
Αναδόχου/Αναδόχων, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα
με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.
Η παραλαβή των προμηθειών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την
παράγραφο 11 εδάφιο β’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ε΄ της διακήρυξης
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, σε
συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος.
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Το κόστος, εφόσον υφίσταται, της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
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Η ως άνω επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
παραλαβής του υλικού (με τυχόν παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3
του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε
κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,
με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης
Άρθρο 5
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
Άρθρο 6
Τροποποίηση σύμβασης κατά της διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 7
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης - καταγγελία σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή δύναται, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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Α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4, του άρθρου 132,
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), 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 υποπαράγραφο Β.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
Γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να έχει 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.
Ο Ανάδοχος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εάν η Αναθέτουσα Αρχή, δεν τηρήσει τους όρους
της σύμβασης.
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Άρθρο 8
Ποινικές Ρήτρες κατά την εκτέλεση της σύμβασης
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν ή οι προμήθειες παραδοθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά
τη λήξη του χρόνου υλοποίησης του έργου 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% του
προβλεπόμενου συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών/προμηθειών που παρασχέθηκαν/παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα, και
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις καθυστέρησης, η αρμόδια Επιτροπή αφού
βεβαιώσει τη συμβατική αξία των υπηρεσιών/προμηθειών που παρασχέθηκαν/παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα υπολογίζει το ποσοστό ρήτρας και εισηγείται στο αρμόδιο για τη Διοίκηση του
φορέα όργανο για την παρακράτηση της ποινικής ρήτρας από την αμοιβή του Αναδόχου.
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.
Άρθρο 9
Κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου - κυρώσεις
Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με το
άρθρο 203, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
Ενδεικτικά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση εάν:
 Δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί
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Δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
 Υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη
και των παρατάσεων.
Στην περίπτωση που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και
να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το είδος δεν φορτωθεί ή παραδοθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, και
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Άρθρο 10
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄
εφαρμογή των άρθρων 203, 218, 219 και 220 του Ν. 4412/2016 καθώς και κατ΄ εφαρμογή των
συμβατικών όρων να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (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 αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην
περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
Άρθρο 11
Εγγυήσεις
Ο Ανάδοχος κατέθεσε: α) την υπ’ αριθμ. ............................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
ποσού .............. € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ............................. ή β) Γραμμάτιο Συστάσεως
Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την καλή εκτέλεση της
σύμβασης το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της
σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ ).
Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο στο σύνολό της μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
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Άρθρο 12

Πνευματικά δικαιώματα - Κυριότητα
1. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού, μεταβιβάζεται στην
Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν.
2. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας
Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή
άλλες μεταβολές ή αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια
όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα
ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους
λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα
ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής, μήνυσης ή άλλου ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από
τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι
του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής
δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για
κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή
του ένδικου μέσου.
4. Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο, που θα αποκτηθούν ή θα
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής (εκτός και εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα) και τα
οποία θα μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά).
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν
στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση
αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση
τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση /διαχείριση τους.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των προσφερόμενων αδειών χρήσης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κάθε επιμέρους μέσο του Λογισμικού που θα παραδίδει στην Αναθέτουσα
Αρχή θα συνοδεύεται από όλες τις τυχόν απαιτούμενες ειδικές άδειες χρήσης.
Άρθρο 13
Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
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οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα :
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος
προς την Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του, χωρίς την
προηγούμενη δική του έγκριση.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα
στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές
πληροφορίες και στοιχεία θεωρούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν
χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση των εμπιστευτικών
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά
δεδομένα ατόμων που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του
έργου, συμμορφούμενος πλήρως προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)/2016/679 (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι
υπάλληλοι/συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις.
5. Οι όροι των προηγούμενων παραγράφων δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους και μετά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας σύμβασης.
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Άρθρο 14
Επίλυση Διαφορών
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά, διένεξη ή
διαφωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής που θα αφορά στην εφαρμογή, την
εκτέλεση, την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης ή γενικά στις σχέσεις που
δημιουργούνται από αυτή, λύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας, τα οποία καθίστανται
αποκλειστικά αρμόδια.
Άρθρο 15
Υπεργολαβία
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 κύριου αναδόχου.
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, το τμήμα (ποσοστό) καθώς και την αντίστοιχη αξία της σύμβασης.
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
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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.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο Β.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
Β.2.9.2 της διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει(ουν) σωρευτικά το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του
ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 16
Εκχώρηση της σύμβασης
Η εκχώρηση των εισπρακτέων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, επιτρέπεται
μόνο σε αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις περί εκχώρησης απαιτήσεων κατά του
Δημοσίου (άρθρο 145 ν. 4270/2014).
Άρθρο 17
Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και
παραδοτέων προμηθειών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία επιβάλλεται με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή υλικών αυτών με άλλες/α, 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 50% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο Δ.2.3 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή προμήθειες που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 18
Ανωτέρα βία
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ως άνω ανωτέρω βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία,
σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 19
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Προμήθειες
Επιπρόσθετων Αδειών (εκτός σύμβασης)
Ο Ανάδοχος (μόνο των τμημάτων 1 και 2) δεσμεύεται για τις τιμές των επιπρόσθετων αδειών
λογισμικού της εταιρείας Microsoft στην ετήσια επέτειο της σύμβασης (TRUE UP ), που τυχόν θα
αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, βάσει των πινάκων τιμών True
Up του Προσαρτήματος Β΄, όπως αυτές υποβλήθηκαν με την οικονομική προσφορά του.
Άρθρο 20
Τελικές διατάξεις
Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση είναι σε ημερολογιακές ημέρες,
μήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες. Για τον υπολογισμό των
προθεσμιών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Όπου στην παρούσα Σύμβαση γίνεται παραπομπή σε αριθμό άρθρου, χωρίς άλλο προσδιορισμό,
νοούνται τα άρθρα αυτής της Σύμβασης.
Αν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος για
οποιοδήποτε λόγο, δεν θίγεται η νομιμότητα, το κύρος και η εφαρμογή των λοιπών όρων της
Σύμβασης αυτής, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
διαφοροποίησης ανάμεσα στη Σύμβαση, τη διακήρυξη και την απόφαση ελέγχου έγκρισης
δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα παραπάνω ισχύουν με φθίνουσα σειρά με επικρατέστερο το
κείμενο της Σύμβασης.
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί οποιαδήποτε
συμφωνία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις
έγγραφες ή προφορικές έγιναν πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται
ανακληθείσες και άκυρες και δεν έχουν καμία ισχύ.
Η παράλειψη οποιουδήποτε των συμβαλλομένων να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από
τους όρους τις Σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται σ’
αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώματα ή να
επηρεάσει την ισχύ της Σύμβασης. Καμιά τέτοια παραίτηση δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί
δέσμευση κατά οποιοδήποτε Μέρος, εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του Μέρους αυτού.
Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα έχουν εφαρμογή:
- Οι διατάξεις περί Προμηθειών του Δημοσίου.
- Η υπ’ αρ. …………………. (ΑΔΑΜ: ………………., Αρ. Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 89787)
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού.
- Η υπ’ αρ. ………………….. (ΑΔΑΜ: …………….) Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού.
- Η υπ’ αρ. ……………2020 (ΑΔΑΜ: …………….) Απόφαση Κατακύρωσης.
- Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση
με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή που επέδειξε κάθε ένας, των συμβαλλομένων στην
επιβολή της τήρησης όρου της σύμβασης από τον άλλο συμβαλλόμενο, δεν αποτελεί, ούτε
θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμα του
ενδιαφερόμενου.
Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπεγράφη νόμιμα από τους συμβαλλόμενους
σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα έλαβαν δύο (2) η Αναθέτουσα
Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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2020-04-23
Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ

Για τον Ανάδοχο

___________________________

_____________________________

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΙΝΑΚΕΣ (Α + Β) ΤΙΜΩΝ TRUE UP
(Μόνο για τα Τμήματα 1 και 2)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD)
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Η αναθέτουσα αρχή συνέταξε με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής
πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το ΕΕΕΣ που ανταποκρίνεται
στα έγγραφα της σύμβασης. Το περιεχόμενο του αρχείου, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής της διακήρυξης. Tο αρχείο
XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω
της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Έγγραφου Συμβάσεων (ΕΕΕΣ): www.promitheus.gov.gr -> Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) -> Προμήθειες και Υπηρεσίες Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
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