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Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ : 3147
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα
Τηλ: 210 3377 185,

Fax: 210 3377 173

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
"Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού και
υπηρεσιών για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"
(CPV: 48000000-8, 72261000-2)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1. Της υπ’ αριθμ. 1/491/14.11.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.)» (ΦΕΚ Β’ /2425
/1.12.2008)
2. Του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου, προμηθειών και υπηρεσιών»,
(ΦΕΚ Α’ /64/16.3.2007), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
3. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ /150/10.7.2007) όπως ισχύει
σήμερα, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς το ΠΔ 60/2007.
4. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143/28.6.2014).
5. Του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ /160/8.8.2014) και ειδικότερα το άρθρο 157.
6. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005), όπως ισχύει.
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7. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ Α΄/41/21.6.2012), όπως ισχύει.

«Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.
4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013),

8. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013

περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

9. Του Ν. 2324/95 «Περί Τροποποίησης της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωσης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης καταθέσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
/146/17.7.1995)
10. Του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α’ /248/24.8.2000).
11. Του Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α’ / 204/19.7.1974)
12. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων -

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α’ /173/30.9.2010).

13. Τις διατάξεις του Ν.2328/95 (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96 ( Α΄29) άρθρο 11 και
το Ν.2414/96 (Α΄ 135) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (Α΄66)

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2533/1997, αρθ. 109 (Α΄ 228) «Χρηματιστηριακή αγορά
παραγώγων και άλλες διατάξεις» και με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8
του Ν.3414/05.

14. Την περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ /112/13.7.2010), όπως
ισχύει.

15. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ /204/15.9.2011), όπως ισχύει.

16. Της υπ’ αριθμ. Π1/2380/2012 ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β’ /3400/20.12.2012).

17. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ /107/9.5.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της

ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές».

18. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ /120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της περ. 4 του άρθρου 9.
19. Του Ν.3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ /68/20.03.2007).
20. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ /74/26.03.2014)
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21. Την υπ΄ αριθμ. 7/729/17.09.2015 Απόφαση (ΑΔΑ: 64ΧΜΟΡΡΠ-ΑΓΕ και ΑΔΑΜ: 15REQ003067099)
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
22. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών, για
την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ
(€410.000,00), πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ
(€504.300,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει μετά την παρέλευση προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της περίληψης της Προκήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων με ηλεκτρονική μορφή (σχετ. άρθρο 38 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 32 του ΠΔ 60).
Η περίληψη της Προκήρυξης αυτής εστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 21/09/2015.
Η περίληψη της προκήρυξης αυτής δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων.
Επίσης δημοσιεύθηκε:
1. Σε δύο ημερήσιες εφημερίδες: α) Έθνος και β) Η Εφημερίδα των Συντακτών
2. Στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
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2. Τόπος - Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Δευτέρα

10.00

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα

02 Νοεμβρίου 2015

Όροφος 4ος

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
11 του Π/Δ/τος 118/07) στην προαναφερόμενη διεύθυνση όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι
τις 10.00 πμ της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, της παρούσας.
3. Γενικές Αρχές
Οι κατωτέρω περιεχόμενοι στην Προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους
καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί
δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ
μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την
αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να
επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους
υποψηφίους.
3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των
στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης
των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου
όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση
απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.
7. Προσφορές που είναι αόριστες

και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως
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απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, ενώ είναι δυνατό να θεωρηθούν αποδεκτές και
προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή
περιορισμοί νοούνται οι παραπάνω που δεν επηρεάζουν την έκταση του έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής
του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του
υποψηφίου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.
8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές,
οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη
επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
9. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό
να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο. Δικαιολογητικά
που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην
ελληνική γλώσσα.
10. Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα F της παρούσας. Διαπραγμάτευση της Σύμβασης δεν επιτρέπεται.
11. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης.
4. (Ι) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν
επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας Προκήρυξης και λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 τουλάχιστον κατά τα πέντε (5) τελευταία
έτη.
(β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.
(γ) Συνεταιρισμοί
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από
μία προσφορές.
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν
κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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(ΙΙ) ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ:
1. Από το διαγωνισμό αποκλείονται:
1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείονται
από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που
περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Καταδίκη με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
τους διαγωγή
2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.
3. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
4. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή
σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο
διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή,
5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
2. Αποκλείονται, επίσης, από το διαγωνισμό:
1. Όσοι αποκλείστηκαν από Διαγωνισμούς προμηθειών/ υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο με αμετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Εμπορίου). Αν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο
χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπ’ όψιν για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό
διάστημα. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.
2. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την
παρούσα Προκήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
3. Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης προσφοράς οριζόμενος
στην παρούσα Προκήρυξη.
4. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους.
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Οι υποψήφιοι για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν τα έγγραφα
που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρα. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες
που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν
έναν υποψήφιο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία
των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου
είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των
διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου του υποψηφίου.
Επισημαίνεται ότι, κάθε διαγωνιζόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση
θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό. (Γνωμοδ. Ν.Σ.Κ. 394/2000 ολομέλεια).
5. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο Προσφέρων οφείλει να πληροί και τεκμηριώνει επαρκώς, έναντι ποινής αποκλεισμού, τις παρακάτω
επιπρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, υποδομή και
χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις
1.1

απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.

1.2 Ειδικότερα, οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του
(εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
(α)
Συνοπτική παρουσίαση των κάτωθι πληροφοριών και
χαρακτηριστικών:

1.



Ίδρυση και ιστορικό επαγγελματικής δραστηρ/τας,



Διοικητική διάρθρωση και στελέχωση επιχειρησιακών
μονάδων,



Αντικείμενο
και
δραστηριότητας,



Παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

τομείς

ΝΑΙ

επιχειρηματικής

(β)
Πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει ότι διαθέτει
οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στα ακόλουθα
πεδία εφαρμογής: σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση
σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων.
Τεκμηρίωση θα μπορούσε να αποτελεί το πιστοποιητικό
συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 9000 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με
αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη
πληροφοριακών συστημάτων

2.

2.1 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προσφέρων προτείνει ότι
θα υλοποιήσει μόνος του το συνολικό έργο, να διαθέτει

ΝΑΙ
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αποδεδειγμένα ειδική τεχνογνωσία και να έχει αντικείμενο

απασχόλησης, κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών (3)
τουλάχιστον ετών, στην προμήθεια, εγκατάσταση και
υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων σχετικών µε το
αντικείμενο του παρόντος έργου, όπως αυτό περιγράφεται
στην τεχνική περιγραφή.
2.2 Εναλλακτικά, σε περίπτωση κατά την οποία ο Προσφέρων
προτείνει ότι, προκειμένου για τη υλοποίηση του συνολικού
έργου, θα προχωρήσει στην ανάθεση τμημάτων του
συνολικού έργου προς υλοποίηση σε τρίτα πρόσωπα που
συνδέονται με αυτόν με σχέση υπεργολαβίας, η παραπάνω
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής (ειδική τεχνογνωσία και
αντικείμενο απασχόλησης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας στο
ειδικό αντικείμενο του έργου) πρέπει να ικανοποιείται ή από

τον Προσφέροντα για το συνολικό Έργο, ή τουλάχιστον από
κάθε συνδεόμενο τρίτο πρόσωπο-υπεργολάβο ειδικά για το επί
μέρους τμήμα του συνολικού Έργο, το οποίο θα αναλάβει να
υλοποιήσει και το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά.

2.3 Η τεχνογνωσία και εμπειρία αποδεικνύονται με κατάθεση
στο πλαίσιο της προσφοράς (εντός του Φακέλου
Δικαιολογητικών) «Καταλόγου Ολοκληρωμένων Έργων» που
εκτελέστηκαν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό, τα οποία καλύπτουν τις παραπάνω ελάχιστες
προϋποθέσεις. Από τα έργα αυτά, ένα (1) τουλάχιστον έργο
πρέπει να τελεί σε παραγωγική λειτουργία και ένα (1) εξ
αυτών πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά. (Η μορφή του
Ολοκληρωμένου Καταλόγου παρουσιάζεται παρακάτω).
Εάν ο πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, ως στοιχείο
τεκμηρίωσης έργου υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο
παραλαβής, που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης έργου
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση είτε του ιδιώτη είτε του
Προσφέροντα, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.
3.1 Να διαθέτει προσωπικό άμεσα, επαρκές σε αριθμό ατόμων
και δεξιότητες, για την εκτέλεση του έργου. Ειδικότερα
απαιτείται:
Κατ’ ελάχιστο το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί
για το έργο πρέπει να προέρχεται από μόνιμα στελέχη του
Προσφέροντα που θα εμφανίζονται στην κατάσταση
προσωπικού που θα προσκομίσει (μόνιμα στελέχη θεωρούνται
τα στελέχη τα οποία βρίσκονται στις μισθολογικές καταστάσεις
του Προσφέροντα).

3.

Τα στελέχη που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου οφείλουν να
διαθέτουν τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στο
εξειδικευμένο αντικείμενο του έργου με το οποίο θα
απασχοληθούν.

ΝΑΙ

3.2
Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την
προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης, τα οποία περιλαμβάνονται
στους πίνακες (η μορφή τους παρουσιάζεται παρακάτω):
«Αλφαβητική

Κατάσταση

Μονίμων

Στελεχών

του
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Προσφέροντα», η ακρίβεια της οποίας θα βεβαιώνεται από τον
Προσφέροντα.
«Αναφορά Έργων Υπεργολάβων ή Εξωτερικών Συνεργατών»,
που περιγράφει το τμήμα του προτεινόμενου έργου, το οποίο
ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε Υπεργολάβους ή
Εξωτερικούς Συνεργάτες. Η τεκμηρίωση της αποδοχής
συνεργασίας προϋποθέτει την κατάθεση των αντίστοιχων
δηλώσεων συνεργασίας.
«Συγκεντρωτικό Πίνακα Καταγραφής Μελών Ομάδας Έργου»,
ο οποίος παρέχει στοιχεία για τον υπεύθυνο του έργου και τα
μέλη της ομάδας, κατάλληλα ταξινομημένα σύμφωνα με τη
στήλη ‘Εργοδότης’.
«Βιογραφικά Σημειώματα» των μελών της Ομάδας Έργου, στα
οποία αναφέρονται κατ’ ελάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η
επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευσή τους.
4.1 Να περιγράφει τη πολιτική υπεργολαβιών που θα
ακολουθήσει και την επάρκεια των τυχόν προτεινόµενων
υπεργολάβων.

4.

4.2
Όταν ο Προσφέρων προτίθεται να χρησιμοποιήσει
τρίτους (υπεργολάβους) για την υλοποίηση μέρους των
προσφερόμενων υπηρεσιών, οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη
δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων ότι
αποδέχονται την εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον
Προσφέροντα αυτόν υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη
δήλωση.

ΝΑΙ

4.3 Ο Προσφέρων οφείλει επίσης να περιγράψει τα μέτρα που
θα λάβει σε περίπτωση σοβαρής αδυναµίας κάποιου εταίρου ή
υπεργολάβου να αντεπεξέλθει στις συμβατικές υποχρεώσεις
του (παρατεταµένη απεργία, πτώχευση, ρήξη συµβολαίου).

5.

Να περιγράφουν κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την
ειδική εµπειρία του Προσφέροντα (και ειδικά του συντονιστή)
στα ανωτέρω θέµατα και στο συγκεκριμένο Έργο.

ΝΑΙ

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, δύναται να καλέσει τους προσφέροντες να
συµπληρώσουν ή αποσαφηνίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα ή πιστοποιητικά.
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Ο υποβαλλόμενος Κατάλογος Ολοκληρωμένων Έργων, της ελάχιστης προϋπόθεσης 2 παραπάνω,
πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α

ΟΝΟΜΑ
ΠΕΛΑΤΗ
(1)

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

(από - έως)

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ (2)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ
ΤΑ
(τύπος &
ημερομηνία)

1.
2.
3.
4.
5.
(1). Στην στήλη θα περιλαμβάνονται επιπλέον και πλήρη στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας
(2). Αναφορά είτε σε τρέχουσα φάση εξέλιξης’ (π.χ. παραλαβή, κτλ.) είτε σε παραγωγική λειτουργία.

Η υποβαλλόμενη Αλφαβητική Κατάσταση Μονίμων Στελεχών του Προσφέροντα, της ελάχιστης
προϋπόθεσης 3 παραπάνω, πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.
2.
3.
4.
5.
Η υποβαλλόμενη Αναφορά Έργου Υπεργολάβων ή Εξωτερικών Συνεργατών, της ελάχιστης
προϋπόθεσης 4 παραπάνω, πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α/Α

Τμήμα Έργου που
προτίθεται ο Προσφέρων
να αναθέσει σε
Υπεργολάβο/ εξωτερικό
συνεργάτη

Επωνυμία Υπεργολάβου /
Ονοματεπώνυμο
Εξωτερικού Συνεργάτη

Ύπαρξη/ Ημερομηνία
Δήλωσης Συνεργασίας

1
2
3
4
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Ο υποβαλλόμενος Συγκεντρωτικός Πίνακας Καταγραφής Μελών της Ομάδας Έργου, της ελάχιστης
προϋπόθεσης 3 παραπάνω, έχει της εξής μορφή:
Α/Α

Εργοδότης (1)

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου

Ρόλος Μέλους
στην Ομάδα
Έργου

Ανθρωπομήνες

Ποσοστό
Συμμετοχής
%

1
2
3
4
5
6
7
ΣΥΝΟΛΟ
(1). Στη στήλη «Εργοδότης» οι δυνατές τιμές είναι οι ακόλουθες :

Προσφέρων: όταν το μέλος της Ομάδας Έργου είναι μόνιμο στέλεχος του Προσφέροντα. Σε περίπτωση
Ένωσης ή Κοινοπραξίας οφείλει να καταγράφεται η εταιρεία που απασχολεί το στέλεχος.

Υπεργολάβος: όταν το μέλος της Ομάδας Έργου απασχολείται από τον Υπεργολάβο
Εξωτερικός Συνεργάτης: εξωτερικός συνεργάτης του Προσφέροντα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερομένους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
σχετικές με το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ.α του ΠΔ 118/07, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ημέρες προς της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε άλλη περίπτωση που ζητούνται
από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το
αργότερο εντός έξι (6) ημερών από πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων
να έχει το δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ.α του ΠΔ 118/07. Οι διευκρινήσεις
σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Αρμόδιος για διευκρινήσεις επί των οικονομικών όρων είναι ο κ. Βλάχος Απόστολος (τ/φ:
210 3377185) και για τα λοιπά θέματα επί του αντικειμένου της προκήρυξης ο κ. Καφέντζης Ιωάννης (τ/φ:
210 3377138). Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται
εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
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7. Δικαιολογητικά
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται επί ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος.
Ι) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 43-46 του Π.Δ. 60/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω :
7.1- Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και το σχετικό
υπόδειγμα (Παράρτημα Ε’), η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 1% του
προϋπολογισμού του αντικειμένου χωρίς το ΦΠΑ, για το οποίο ισχύει η προσφορά του υποψηφίου, ήτοι:
τεσσάρων χιλιάδων εκατό Ευρώ (4.100,00 €).
7.2- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,
για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ
74/Α’), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία
δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 43
του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και
αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ii) Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
iii) Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
v) Καταδίκη με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
τους διαγωγή.
β. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.
γ. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
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διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
δ. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή
σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο
διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
ε. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφαλίσεως (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο
και του Ελληνικού Δικαίου, αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και
επικουρικής ασφάλισης.
στ. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
ζ. Δεν είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την
παρούσα Προκήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
η. Δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα του/των άρθρων Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
θ. Δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο υπεύθυνη δήλωση περί μn καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. α έως θ του παρόντος υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α. Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι vόμιμoι εκπρόσωποι του.
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. α έως θ υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση
του εδ. α έως θ του παρόντος,
συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

προμηθευτών
αφορά κάθε

- κοινοπραξία,
μέλος σύμφωνα

η ως
με τα

άνω δήλωση
ανωτέρω που

ι. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α"101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
ια. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (Επιμελητήριο για τα ελληνικά νομικά
πρόσωπα) και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δεν αφορά
συνεταιρισμούς).
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στο οικείο επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της
χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
ιβ. δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ιγ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
ιδ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των
παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις
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προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.
7.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ 118/07, εφόσον οι
προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο εκπρόσωπο τους
7.4.
Τα
νομιμοποιητικά
έγγραφα
κάθε
συμμετέχοντος,
όπως
το
Φ.Ε.Κ.
ίδρυσης
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) Στοιχεία και
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
7.5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
ΙΙ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

ΤΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΝ

ΟΠΟΙΟ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

ΝΑ

ΓΙΝΕΙ

Η

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Φ.Ε.Κ. Α’ 290), οφείλει να υποβάλλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω
προθεσμίας στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση
στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και
τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να οριστεί σε
χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
Η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκλησηανακοίνωση.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών προσερχόμενοι στην αρμόδια Επιτροπή.
7.5.1 Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση είναι τα εξής:
7.5.1.1.: Οι Έλληνες πολίτες
α.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
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δωροδοκία
απάτη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
 το / τα προβλεπόμενα από τον Αγορανομικό Κώδικα αδίκημα σχετικά με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
β.
Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β) και
(γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της Χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
δ.
Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της
έγγραφης ειδοποίησης.
7.5.1.2.: Οι αλλοδαποί
α.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής
της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) της της παραγράφου 7.5.1.1.
β.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της Χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της Χώρας
εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως
προς υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικές ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η τυχόν έλλειψη δικαιολογητικού δεν συμπληρώνεται και η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7.5.1.3.: Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α.
- Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.5.1.1. και 7.5.1.2, αντίστοιχα
- Θεωρημένο καταστατικό, τροποποιήσεις του και ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση καθώς και ΦΕΚ
νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των εταιρειών που επιβάλλεται).
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής της Χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους
Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους
νόμιμους εκπροσώπους του.
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β.
Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’
101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Επί ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
- Επί ημεδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.
7.5.1.4: Οι Συνεταιρισμοί:
α.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της
Χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης Α) α’.
β.
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 7.5.1.1 εφόσον πρόκειται για
ημεδαπούς Συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β΄ και γ’ της παραγράφου 7.5.1.2, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς Συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7.5.1.3
γ.
Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
7.5.1.5: Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά απαιτούνται, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ένωση.
Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής κάθε μέλους της Ένωσης προμηθευτών.
Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά.
Η Ένωση υποχρεούται να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να:
i. αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους Ένωσης / Κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο
διαγωνισμό και στην Ένωση / Κοινοπραξία,
ii. αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της
Ένωσης / Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ
τους κατά την υλοποίηση του έργου,
iii. δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το συντονισμό και τη
διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν
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. Αν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να προτείνουν αντικατάσταση.
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Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Σημειώνεται ειδικά:
1. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που
γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου της Χώρας εγκατάστασης.
2. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη Χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
3. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, εφόσον υπάρχει υποχρέωση της
επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους
αυτούς. Για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα πρέπει να
υποβληθούν: α) θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα
κάθε επιχείρησης ανάλογα με τη Χώρα στην οποία έχει την έδρα της, β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 (ή σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε Χώρας) στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά
της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους της και γ) τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής
ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
4. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από
την κατά νόμο αρμόδια Αρχή του Κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
5. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014, δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών των οποίων είναι
ευκρινή φωτοαντίγραφα:
Α) από πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί από οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου.
Β) από αντίγραφα ιδιωτικών έγγραφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γ) από πρωτότυπα όσων ιδιωτικών έγγραφων φέρουν θεώρηση από οποιοδήποτε φορέα του
Δημοσίου.
Δ) από αντίγραφα έγγραφων που έχουν εκδοθεί από τις αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο.
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8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται
αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης αυτής:

A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
D ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
E ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
F ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Κ.

ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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A

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A.1 ΣΚΟΠΟΣ, ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
A.1.1

Σκοπός Έργου

Για την κάλυψη των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών αναγκών μηχανογράφησης της Ε.Κ. που αφορά σε
λογισμικό και υπηρεσίες, απαιτείται η ανανέωση/αγορά λογισμικού και υπηρεσιών, των οποίων η αρχική
προμήθεια πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2011 μέσω διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού.
Σκοπός του παρόντος Τεύχους προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια/ανανέωση
λογισμικού και υπηρεσιών, που αφορούν στην κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
A.1.2

Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνει την προμήθεια/ανανέωση
λογισμικού και υπηρεσιών εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης στελεχών της Ε.Κ. μέσω της
μεταφοράς τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται:







Προμήθεια/Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft –Σύμβαση Open Value - 3ετούς διάρκειας
Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού Microsoft Premier - 2ετούς διάρκειας
Προμήθεια/Ανανέωση/Επέκταση αδειών χρήσης λογισμικού της Dell/Quest - 3ετούς διάρκειας
Προμήθεια/Ανανέωση/Επέκταση αδειών χρήσης λογισμικού Symantec Netbackup - 3ετούς διάρκειας
Υπηρεσίες και εκπαίδευση χρηστών
Προμήθεια/ανανέωση υπηρεσιών υποστήριξης εξοπλισμού HP - 2ετούς διάρκειας

A.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
A.2.1

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 εργασιών.

A.2.2

Διαχείριση Έργου, Προσωπικό και Λογιστική Κάλυψη

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης του Έργου, ενώ
ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη υλοποίησης του Έργου.
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου, η Ε.Κ. έχει συστήσει Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης
σε όλο το διάστημα εξέλιξης του Έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση, αποδοχή του
συνόλου των παραδοτέων με βάση τη διαδικασία παραλαβής.
A.2.2.1
Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής του
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να ορίσει τα στελέχη που θα αναλάβουν τις θέσεις:


Του Υπευθύνου του Έργου και
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Του Αναπληρωτή Υπευθύνου του Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει τα βιογραφικά των συγκεκριμένων στελεχών.

A.2.2.2
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 την
ΕΠΠΕ (που ορίζεται από την Ε.Κ. αμέσως μετά την επιλογή Αναδόχου) 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 την
ΕΠΠΕ, 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.

Συvτοvισμός με τηv Αvαθέτουσα 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 την ΕΠΠΕ
A.2.3

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε 1 (ένα) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

A.2.4

Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου

A.2.4.1
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:






A.2.5

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 ολοκλήρωσή 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 ολοκλήρωσής
του προγραμματισμένου αντικειμένου βάσει του εκτιμώμενου προϋπολογισμού

Παραλαβή Έργου

Η παραλαβή γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή (ΕΠΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΠΔ 118/2007.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την ΕΠΠΕ, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές
A.2.6

Χρόνος Παραλαβής του έργου

Η παραλαβή του Έργου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
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A.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
A.3.1

Προδιαγραφές λογισμικού

Στη στήλη «περιγραφή»
κατασκευαστή

αναφέρεται αναλυτικά η περιγραφή του λογισμικού όπως ορίζεται από τον

Στη στήλη «Κωδικός» αναφέρεται ο κωδικός που χρησιμοποιεί η εταιρεία κατασκευής του λογισμικού
Στήλη «Ποσότητα» αναφέρεται το ακριβές πλήθος των τεμαχίων ανά είδος λογισμικού για κάθε μια γραμμή
του πίνακα
Στη στήλη «Απαίτηση» μπορεί να έχει τις τιμές :α) ΝΑΙ = απαιτείται συμμόρφωση και επομένως η μη
τήρηση της προδιαγραφής επιφέρει αποκλεισμό, β) ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ = η μη εκπλήρωση της προδιαγραφής δεν
επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου προμηθευτή
Στη στήλη «Απάντηση» αναφέρεται η απάντηση του υποψηφίου προμηθευτή που πρέπει να δηλώσει
απαραιτήτως την ποσότητα που προσφέρει. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της
προδιαγραφής.
Στη στήλη «Παραπομπή» δίδεται η δυνατότητα στον υποψήφιο προμηθευτή να αναφέρει το κατάλληλο
documentation βάσει του
οποίου μπορεί να τεκμηριωθεί η απάντησή του σε μια συγκεκριμένη
προδιαγραφή

A.3.1.1 Ανανέωση υποστήριξης/software assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρίας
Microsoft μέσω ενιαίας σύμβασης - 3 yr Open Value agreement με χρονική διάρκεια
από 1/10/2014 (αναδρομική έναρξη) έως 30/09/2017.

Α/Α

Προϊόν /
Περιγραφή
κατασκευαστή

1.

EntCAL ALNG SA OLV
D 3Y AqY1 Pltfrm
DvcCAL wSrvcs

76A-00584

WinEntforSAwMDOP
ALNG SA OLV D 3Y
AqY1 Pltfrm

CX2-00085

2.

OfficeProPlus ALNG
SA OLV D 3Y AqY1
Pltfrm

79P-02383

3.

4.

ExchgSvrEnt SA OLV
D 3Y AqY1 AP

395-04144

5.

SharePointSvr
SA
OLV D 3Y AqY1 AP

76P-00738

6.

SQLCAL SA OLV D 3Y
AqY1 AP DvcCAL

359-04620

7.

SQLSvrStd SA OLV D
3Y AqY1 AP

228-07278

8.

WinSvrStd SA OLV D

Κωδικός

P73-05744

Ποσότητα

Απαίτηση

170

ΝΑΙ

170

ΝΑΙ

170

ΝΑΙ

4

ΝΑΙ

1

ΝΑΙ

100

ΝΑΙ

8

ΝΑΙ

30

ΝΑΙ

Απάντηση

Παραπομπή
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3Y AqY1 AP 2Proc
9.

SQLSvrStdCore
SA
OLV 2Lic D 3Y AqY1
AP CoreLic

7NQ-00188

10.

WinSvrExtConn
SA
OLV D 3Y AqY1 AP

R39-00843

2

ΝΑΙ

2

ΝΑΙ

A.3.1.2 Προμήθεια λογισμικού της εταιρίας Microsoft μέσω ενιαίας συμβάσης - 3 yr Open Value
agreement με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Α/Α

Προϊόν /
Περιγραφή
κατασκευαστή

1.

VSPremwMSDN
LicSAPk OLV D 3Y
AqY1 AP

Κωδικός

Ποσότητα

Απαίτηση

1

ΝΑΙ

Απάντηση

Παραπομπή

9ED-00116

A.3.1.3 Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του λογισμικού της εταιρίας Microsoft
– Συμβόλαιο Premier με χρονική διάρκεια από 19/9/2015 (αναδρομική έναρξη) έως
18/9/2017

Α/A

Περιγραφή

Απαίτηση /
Ποσότητα

1

Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης από εξειδικευμένα
στελέχη του κατασκευαστή του λογισμικού της εταιρείας
Microsoft στην Ελλάδα.

ΝΑΙ

2

Διάστημα παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης σε έτη

3

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων ανθρωποωρών
υποστήριξης. Το σύνολο των προσφερόμενων ωρών θα
πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά από εξειδικευμένα
στελέχη του κατασκευαστή του λογισμικού στην Ελλάδα.

4

Οι προσφερόμενες ανθρωποώρες υποστήριξης θα πρέπει
να επιτρέπουν στην Αναθέτουσα Αρχή την επιλογή &
χρήση υπηρεσιών υποστήριξης τουλάχιστον των
παρακάτω κατηγοριών:

Απάντηση

Παραπομπή

2
350 ώρες
(150 το 1ο
έτος και 200
το 2ο έτος)
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Υπηρεσίες
Συμβουλευτικής
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Υποστήριξης

&

Θα πρέπει να παρέχεται μια σειρά υπηρεσιών ενημέρωσης
& συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους
μηχανικούς του κατασκευαστή προς τα αρμόδια στελέχη
της Αναθέτουσας Αρχής με στόχο την συνεχή μεταφορά
της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική
διαχείριση της υποδομής σε Microsoft προϊόντα.
Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστον να παρακάτω:

4.1

•
Έμπρακτη βοήθεια και καθοδήγηση σε θέματα
σχεδιασμού,
ανάπτυξης
και
υλοποίησης
λύσεων
βασισμένων στα προϊόντα και τεχνολογίες της υποδομής
σε Microsoft προϊόντα, ώστε να εξασφαλισθεί ότι
οποιαδήποτε αλλαγή ή νέα υλοποίηση θα είναι η
ενδεδειγμένη & όσο το δυνατόν αρτιότερη.

ΝΑΙ

•
Ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές (best
practices)
που
χρησιμοποιούνται
σε
παρόμοιες
υλοποιήσεις, τόσο όσον αφορά το τεχνικό μέρος όσο και
επιχειρησιακό (operational).
•
Ενημέρωση των αρμοδίων στελεχών της
Αναθέτουσας Αρχής για τις τελευταίες δυνατότητες & τα
νέα χαρακτηριστικά των προϊόντων & τεχνολογιών που
περιλαμβάνοντα σε προϊόντα Microsoft.
•
Υλοποίηση ολιγοήμερων ή/και πολύ-ήμερων
εντατικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στοχευμένων σε
συγκεκριμένες τεχνολογίες & προϊόντα για τα οποία η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι πρέπει τα στελέχη της να
αποκτήσουν σε βάθος γνώση.
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Υπηρεσία Επίλυσης Προβλημάτων: αφορά υπηρεσίες
υποστήριξης σε εικοσιτετράωρη βάση & 365 ημέρες το
χρόνο, οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων
που
αφορούν
συγκεκριμένα
συμπτώματα
&
δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται κατά την χρήση των
προϊόντων Microsoft.
H υπηρεσία αυτή θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα εξής
χαρακτηριστικά:
•
Η δήλωση του προβλήματος στο κέντρο
υποστήριξης του κατασκευαστή θα πρέπει να μπορεί να
γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή του 24ώρου.
•
Η υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί χρησιμοποιηθεί
για την αντιμετώπιση προβλημάτων όλων των
προϊόντων του κατασκευαστή Microsoft.
4.2

•
Η πρώτη ανταπόκριση του κατασκευαστή σε
περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων & δυσλειτουργιών θα
πρέπει να γίνεται εντός μιας (1) ώρας από την ανακοίνωση
του προβλήματος.

ΝΑΙ

•
Σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο θα
πρέπει να μπορεί να αποσταλεί εξειδικευμένος μηχανικός
του κατασκευαστή επί τόπου στις εγκαταστάσεις του
υπολογιστικού κέντρου της Αναθέτουσας Αρχής εντός
τεσσάρων (4) ωρών από την ανακοίνωση του
προβλήματος.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για το τυχόν πρόβλημα
υπεύθυνο είναι κάποιο κομμάτι λανθασμένα ανεπτυγμένου
κώδικα (bug) στο λογισμικό, θα πρέπει να υπάρχει
δικαίωμα αίτησης από την Αναθέτουσα Αρχή για την κατά
προτεραιότητα αντιμετώπιση του προβλήματος με την
επιδιόρθωση του ελαττωματικού κώδικα από τον
κατασκευαστή (δημιουργία hotfix).
Υπηρεσίες Πρόληψης & Ελέγχου

4.3

Θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες περιοδικού
προληπτικού αναλυτικού έλεγχου (proactive health
checks) της εγκατάστασης, των ρυθμίσεων και της ορθής
λειτουργίας όλων των προϊόντων / τεχνολογιών της
υποδομής σε Microsoft προϊόντα, με στόχο τον εντοπισμό
υπαρχόντων προβλημάτων, την πρόληψη μελλοντικών
καταστάσεων δυσλειτουργίας και την αύξηση της
διαθεσιμότητας των συστημάτων.
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχουν συστηματικά στην
Αναθέτουσα Αρχή μια ξεκάθαρη και αναλυτική «εικόνα»
της κατάστασης των συστημάτων, ενώ ως παραδοτέα θα
πρέπει να περιλαμβάνουν
εισηγήσεις (technical
recommendations) προς την Αναθέτουσα Αρχή για τις
διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να
βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του εκάστοτε συστήματος.

ΝΑΙ

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι η σημαντική μείωση
των κλήσεων «εκ των υστέρων» υποστήριξης (reactive).

4.4

Υπηρεσίες Πληροφόρησης: ενημέρωση στελεχών της
Αναθέτουσας Αρχής για τις τελευταίες τεχνολογίες του
κατασκευαστή του λογισμικού, ώστε ν' αυξηθεί η
δυνατότητα υποστήριξης εσωτερικά στον οργανισμό από
δικά του στελέχη.

ΝΑΙ
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4.5

Διαχείριση Λογαριασμού: θα πρέπει να οριστεί κεντρικό
πρόσωπο επαφής του κατασκευαστή του λογισμικού, το
οποίο θα έχει συνεχή συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη
της Αναθέτουσας Αρχής, στη κατεύθυνση της οργάνωσης
των παρεχομένων υπηρεσιών υποστήριξης με τρόπο
αποδοτικό & στοχευμένο στις ανάγκες της Αναθέτουσας
Αρχής.

ΝΑΙ

Για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών κάθε
έτους θα παράγεται δομημένο σχέδιο παροχής υπηρεσιών
(Service Delivery Plan) όπου θα προδιαγράφονται οι
ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, τι θέλει να επιτύχει με τη
χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και με ποιο πλάνο
υλοποίησης θα συμβεί αυτό.

4.6

Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει να
χρησιμοποιήσει
τις
προσφερόμενες
ανθρωποώρες
υποστήριξης για χρήση οποιωνδήποτε από τις παραπάνω
υπηρεσίες σε οποιοδήποτε ποσοστό αυτή επιθυμεί,
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της.

ΝΑΙ

A.3.1.4 Προδιαγραφές ανανέωσης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού της
εταιρίας Dell/Quest software
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει διάρκεια 3 έτη με αναδρομική έναρξη την 1/04/2015 (01/04/201531/03/2018)
Α/Α
1.

Προϊόν / Περιγραφή κατασκευαστή
Quest Archive Manager

2.

Quest Recovery Manager for Active Directory

3.

Quest Recovery Manager for Exchange

4.

Quest Message Stats

Now is UCCS - Analytics
5.

Quest Reporter

6.

Quest Active Roles Server

7.

Quest Spotlight on Exchange

Now is UCCS - Diagnostics
8.

Quest Spotlight on Active Directory

9.

Quest InTrust for Active Directory

Now is Change Auditor for Active Directory

Απαίτηση/Ποσότητα

Απάντηση

Παραπομπή

220

220

220

220

220

220

220

1

220
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10.

Quest InTrust for Exchange

220

Now is Change Auditor for Exchange
11.

Quest InTrust for Windows File Servers

220

Now is Change Auditor for Windows File Servers
12.

Quest InTrust for Servers

13.

Quest Storage Suite for File Server

10

2

Now is Secure Copy
14.

Υπηρεσίες
Εγκατάστασης,
Παραμετροποίησης

Αναβάθμισης

&
ΝΑΙ

15.

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

16.

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
περιλαμβάνουν:

17.

18.

ΝΑΙ

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
Τεχνική υποστήριξη μέσω της σελίδας της Quest
Software
(now
part
of
DELL)
http://questsupport.quest.com/Portal/Logon.asp

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Όλες
οι
υπηρεσίες
υποστήριξης
(όπως
αναφέρθηκαν πιο πάνω), αναβάθμισης και
παραμετροποίησης θα πρέπει να προσφερθούν
από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της DELLQuest Software,οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν
αποδεδειγμένη
τριετή
εμπειρία
για
τα
προσφερόμενα προϊόντα λογισμικού

A.3.1.5 Ανανέωση Συμβολαίου
SYMANTEC.

Υποστήριξης

Α/Α

Προϊόν / Περιγραφή
κατασκευαστή

Απαίτηση /
Ποσότητα
9

1.

SYMC NETBACKUP PLATFORM
BASE COMPLETE EDITION 7.6
XPLAT 1 FRONT END TB
RENEWAL ESSENTIAL 12
MONTHS GOV BAND S

(ανανέωση
υποστήριξης για
3TB επί 3 έτη)

ΝΑΙ

αναβαθμίσεων

Χρονική
Διάρκεια

λογισμικού

Απάντηση

της

εταιρίας

Παραπομπή

22/06/2015 –
21/06/2018
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A.3.1.6 Προμήθεια (επέκταση) αδειών χρήσης για επιπλέον 2 TB στα ήδη υπάρχοντα 3 TB
διαθέσιμου όγκου δεδομένων για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω του
λογισμικού Netbackup της εταιρίας Symantec. Επίσης συμπεριλαμβάνεται υποστήριξη
για (3) έτη.

Α/Α

Προϊόν / Περιγραφή
κατασκευαστή

1.

SYMC NETBACKUP
PLATFORM BASE
COMPLETE EDITION 7.6
XPLAT 1 FRONT END TB
STD LIC GOV BAND S

2.

SYMC NETBACKUP
PLATFORM BASE
COMPLETE EDITION 7.6
XPLAT 1 FRONT END TB
INITIAL ESSENTIAL 12
MONTHS GOV BAND S

Κωδικός

Απαίτηση/
Ποσότητα

Χρονική
Διάρκεια

2 TB

-

ZNAMXZF4-ZZZGS

6

ZNAMXZZ4-EI1GS

(2TB επί 3
έτη )

Απάντηση

Παραπομ
πή

Η σύμβαση
υποστήριξης θα
έχει ισχύ από
την ημερομηνία
εγκατάστασης
και για 3 έτη

A.3.1.7 Υπηρεσίες υποστήριξης μέσω σύμβασης προαγοράς ωρών για 3 έτη η οποίες θα
καλύπτουν όλη την εγκατεστημένη πληροφοριακή της Ε.Κ. στο προϊόν λογισμικού της
Symantec NetBackup.

Α/Α

Περιγραφή υπηρεσιών
υποστήριξης

Απαίτηση /
Ποσότητα

Χρονική
Διάρκεια

1.

Υπηρεσία onsite υποστήριξης Next
Business Day που περιλαμβάνει 40
ώρες ανά έτος και θα έχει ισχύ για
3 έτη

120 ώρες
συνολικά για 3
έτη.

Από την
ημερομηνία
έναρξης της
σύμβασης

Απάντηση

Παραπομπή
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Να ισχύουν τα κάτωθι:
·

Τουλάχιστον ένας
μηχανικός με
πιστοποίηση STS (At
least 1 STS Certified
engineer)

·

Εμπειρία σε υποστήριξη
NetBackup. Δώστε τον
αριθμό των συμβολαίων
υποστήριξης τα
τελευταία 3 έτη

2.

·

Symantec Silver Partner

·

Symantec Enterprise
Backup and Recovery
Principal

ΝΑΙ

A.3.1.8 Προδιαγραφές ανανέωσης υποστήριξης για HP Blade Servers.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Part Number

Περιγραφή

Ποσότητα

AJ038A

HP MSL4048 2 LTO-4 Ultrium1840 FC TP Lib

1

AW567A

HP P2000 G3 MSA FC/iSCSI DC LFF Array

1

AP843A

HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure

1

603588-B21

HP BL460c G7 E5620 6G 1P Svr

1

603588-B21

HP BL460c G7 E5620 6G 1P Svr

1

603588-B21

HP BL460c G7 E5620 6G 1P Svr

1

603588-B21

HP BL460c G7 E5620 6G 1P Svr

1

AJ821A

HP B-series 8/24c BladeSystem SAN Switch

1

AJ821A

HP B-series 8/24c BladeSystem SAN Switch

1

507014-B21

HP BLc7000 1PH 2PS 4 Fan TL ROHS ICE

1

CSCNS0TZ

Cisco WS-CBS3020-HPQ Catalyst Blade (alt pn 410916B21)

1

CSCNS0TZ

Cisco WS-CBS3020-HPQ Catalyst Blade (alt pn 410916B21)

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ HP BLADE SERVERS
Α/Α

Προϊόν / Περιγραφή
κατασκευαστή

Απαίτηση /
Ποσότητα

Χρονική
Διάρκεια

2 έτη

01/08/2015 –
31/07/2017

1.

Διάρκεια τεχνικής υποστήριξης
1

2.

Απομακρυσμένη
διάγνωση
προβλήματος και υποστήριξη

ΝΑΙ

3.

Επιτόπια υποστήριξη υλικού

ΝΑΙ

4.

Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα
και υλικά καθώς και εργασία
μηχανικών. Η Ε.Κ. να έχει την
δυνατότητα να κάνει download
του επίσημου λογισμικού του
κατασκευαστή του υλικού (
firmware και patches )

ΝΑΙ

5.

Επιλογή παραθύρου κάλυψης

24Χ7

6.

Επιλογή
απόκρισης

7.

Διαχείριση κλιμάκωσης

ΝΑΙ

8.

Πρόσβαση
πληροφορίες
υποστήριξης

ΝΑΙ

9.

Λύση
ηλεκτρονικής
απομακρυσμένης υποστήριξης της
HP (για τα προϊόντα που πληρούν
τις προϋποθέσεις)

χρόνου

επιτόπιας

σε
ηλεκτρονικές
και
υπηρεσίες

Απάντηση

Παραπομπή

4 ώρες

ΝΑΙ

Το
προσφερόμενο
επίπεδο
υποστήριξης υλικού είναι :
a.
b.

10.

Παράθυρο κάλυψης :
24Χ7
Επιτόπια απόκριση εντός
4 ωρών. Ένας τεχνικός
της HP, ή
εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος της HP
επισκέπτεται το χώρο
του Πελάτη στη διάρκεια
του παραθύρου κάλυψης
για να ξεκινήσει τη
συντήρηση του υλικού
εντός 4 ωρών από τη
στιγμή που η ΗΡ θα λάβει
και θα καταγράψει το
σχετικό αίτημα.

ΝΑΙ

Το συμβόλαιο που θα υπογραφεί
για τις υπηρεσίες τεχνικής
11. υποστήριξης θα πρέπει να αφορά
σε μεταπώληση επίσημων
υπηρεσιών HP

ΝΑΙ

Προληπτικές υπηρεσίες από τον
κατασκευαστή του υλικού (HP) –
12.
Αναφέρεται σε εργασίες των
μηχανικών της H/P που δεν

Προαγορά
συνολικά (και
για τα 2 έτη) 5
ημερών (εκ των
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αφορούν βλάβες. Όπως firmware
upgrade,health και performance
check του εξοπλισμού ή
παραμετροποίηση του
εγκατεστημένου εξοπλισμού.

οποίων η 1
μέρα off hours )

Ο υποψήφιος ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει, μαζί
με την προσφορά του,
πιστοποιητικό ειδικής συνεργασίας
13. (authorized service partner) από
την κατασκευάστρια εταιρία (HP)
για τις προσφερόμενες υπηρεσίες
στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

ΝΑΙ

Η Ε.Κ. θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα απευθείας πρόσβασης
και απευθείας χρήσης των
υπηρεσιών των μηχανικών της
14. προμηθεύτριας εταιρείας HP,
όποτε το θεωρήσει απαραίτητο,
χωρίς τη διαμεσολάβηση του
Αναδόχου.

ΝΑΙ

A.3.2

Επιπλέον άδειες MICROSOFT εκτός Διαγωνισμού.

Παρακάτω περιγράφονται οι true up άδειες λογισμικού της MICROSOFT που η Ε.Κ. έχει το δικαίωμα να
ζητήσει στην επέτειο του συμβολαίου της τριετούς σύμβασης. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω άδειες δεν
συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω Διαγωνισμό, παρ’ όλ’ αυτά οι τιμές τους ανά έτος, που θα δοθούν στην
Οικονομική Προσφορά, θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το
παράρτημα D της παρούσης προκήρυξης.
Στη στήλη «περιγραφή»
κατασκευαστή

αναφέρεται αναλυτικά η περιγραφή του λογισμικού όπως ορίζεται από τον

Στη στήλη «Κωδικός» αναφέρεται ο κωδικός που χρησιμοποιεί η εταιρεία κατασκευής του λογισμικού
Η στήλη «Απαίτηση» μπορεί να έχει τις τιμές : ΝΑΙ = απαιτείται συμμόρφωση και επομένως η μη τήρηση
της προδιαγραφής επιφέρει αποκλεισμό.
Στη στήλη «Απάντηση» αναφέρεται η απάντηση του υποψηφίου προμηθευτή «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ».
Στη στήλη «Παραπομπή» δίδεται η δυνατότητα στον υποψήφιο προμηθευτή να αναφέρει το κατάλληλο
documentation βάσει του
οποίου μπορεί να τεκμηριωθεί η απάντησή του σε μια συγκεκριμένη
προδιαγραφή
Προϊόν /
Περιγραφή
κατασκευαστή

Κωδικός

Απαίτηση

1.

EntCAL ALNG SA OLV
D 3Y AqY1 Pltfrm
DvcCAL wSrvcs

76A-00584

ΝΑΙ

2.

WinEntforSAwMDOP
ALNG SA OLV D 3Y
AqY1 Pltfrm

CX2-00085

ΝΑΙ

Α/Α

Απάντηση

Παραπομπή
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3.

OfficeProPlus ALNG
SA OLV D 3Y AqY1
Pltfrm

79P-02383

ΝΑΙ

4.

ExchgSvrEnt SA OLV
D 3Y AqY1 AP

395-04144

ΝΑΙ

5.

SharePointSvr SA OLV
D 3Y AqY1 AP

76P-00738

ΝΑΙ

6.

SQLCAL SA OLV D 3Y
AqY1 AP DvcCAL

359-04620

ΝΑΙ

7.

SQLSvrStd SA OLV D
3Y AqY1 AP

228-07278

ΝΑΙ

8.

WinSvrStd SA OLV D
3Y AqY1 AP 2Proc

P73-05744

ΝΑΙ

9.

SQLSvrStdCore SA
OLV 2Lic D 3Y AqY1
AP CoreLic

7NQ-00188

ΝΑΙ

10.

WinSvrExtConn SA
OLV D 3Y AqY1 AP

R39-00843

ΝΑΙ

P71-07142

11.

WinSvrDataCtr SASU
OLV D 3Y AqY1
WinSvrStd AP 2Proc

ΝΑΙ
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B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

B.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
B.1.1

Υποβολή Προσφορών

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας Προκήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο της Ε.Κ.,
Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα ΤΚ 105 62.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Ε.Κ. μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής τους.
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα
είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Ε.Κ. έγκαιρα.
Η Ε.Κ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των
φακέλων που τη συνοδεύουν.
B.1.2

Περιεχόμενο Προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και τα αναφερόμενα στο
Π.Δ. 60/07. Οι Προσφορές κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο
που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους,
δηλαδή :
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη.
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
Δικαιολογητικά συμμετοχής:


ένα (1) πρωτότυπο



ένα (1) ακριβές αντίγραφο

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
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Τεχνική Προσφορά:


ένα (1) πρωτότυπο



ένα (1) ακριβές αντίγραφο



ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD, εκτός των τεχνικών φυλλαδίων),

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Σημείωση: Σε περίπτωση που σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να
συμπεριληφθούν στο CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της
Τεχνικής Προσφοράς.
Οικονομική Προσφορά:


ένα (1) πρωτότυπο



ένα (1) ακριβές αντίγραφο



ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD)

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια
λογισμικού και υπηρεσιών για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», προϋπολογισμού €410.000 πλέον Φ.Π.Α.
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.
Αρ. Προκήρυξης: 3147/21.09.2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 02 Νοεμβρίου 2015

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο
του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και
αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το
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πρωτότυπο.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της Προκήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για
τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε
συνοδευτικό πίνακα την επξήγησή τους.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης
υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο
Διαγωνισμού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα
ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
B.1.3

Περιεχόμενο Υπο-φακέλων

B.1.3.1
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να
περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου προς τις
τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως αυτά απαιτούνται
από την παρούσα Προκήρυξη.
B.1.3.2
Τεχνική Προσφορά
Ο Φάκελος Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο υποβάλει κάθε Προσφέρων οφείλει να περιλαμβάνει τα
στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Α: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και τουλάχιστον τα παρακάτω:


Ομάδα έργου



Προσφερόμενες υπηρεσίες εγγύησης, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης



Συμπληρωμένους τους Πίνακες συμμόρφωσης



Συμπληρωμένους τους Πίνακες οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οφείλει να περιέχει:
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οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Προσφέροντα και
απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στο παρόν Τεύχος Προκήρυξης, αλλά και στα
αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

Οι πίνακες συμμόρφωσης οφείλουν να συμπληρώνονται ως ακολούθως:
Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» (που σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα), ή ένας αριθμός (που σημαίνει
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση), η
προδιαγραφή θεωρείται ως απαράβατος και υποχρεωτικός όρος σύμφωνα με το παρόν Τεύχος
Προκήρυξης. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε
η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη
απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.
Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην
Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της
προδιαγραφής.
Στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης
και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την
κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που
τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα
Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των
πληροφοριών που ζητούνται είναι υποχρεωτική. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα
από τους Προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

B.1.3.3
Οικονομική Προσφορά
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε Προσφέρων οφείλει να περιέχει - επί
ποινή αποκλεισμού - συμπληρωμένους τους «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς» που δίνονται στο
Παράρτημα D). Οι ίδιοι Πίνακες θα συμπεριληφθoύν χωρίς τιμές στον Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με
την ένδειξη «Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές» )
B.1.3.4
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
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Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Ε.Κ. πριν από τη λήξη της, για
διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της
ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε
κυρώσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 .
B.1.4

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων της Προκήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και
στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή
υπηρεσιών.
B.1.5

Τιμολόγηση Προσφοράς - Νόμισμα

Η τιμή των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε είδος λογισμικού ή τύπο υπηρεσίας θα εκφράζονται
σε ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του λογισμικού, ελεύθερου στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο Προσφέρων θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει
αθροιστικά τις τιμές αυτές με το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα
διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν
επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του
συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος λογισμικού και
κάθε τύπο υπηρεσίας, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης
λογισμικού ή υπηρεσιών. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και το
οποίο δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με
μηδενική αξία.
Η τελική τιμή χωρίς το ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή
μονάδας. Εάν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή εάν η διόρθωσή τους
επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς, τότε μπορεί να απορριφθεί η
Προσφορά στο σύνολό της.
Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ, ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα, ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι Προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν
τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. Παράρτημα D).
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
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περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι Προσφέροντες δε δικαιούνται, κατά τη
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να
τους τροποποιήσουν.

B.2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
B.2.1

Αποσφράγιση Προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της Ε.Κ. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου (1ος όροφος), Αθήνα
ΤΚ 105 62, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο
σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.
Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.
Οι προσφέροντες παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και λαμβάνουν γνώση
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:


Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών και οι Φάκελοι των
Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα
πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο,
(εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).



Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού
σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών
Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από
την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.



Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά και τις Τεχνικές Προσφορές και
εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Ε.Κ., το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του
γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.



Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών
επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την
αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Ε.Κ. Όσες δεν κρίθηκαν
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.



Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται
από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.



Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα
Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο
προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου.



Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Ε.Κ. το οποίο αποφαίνεται
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σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους το αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού.


Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (Δικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονομική
Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να
πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την
αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Ε.Κ. και
χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά
στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου.
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα
οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Ε.Κ. σε δύο (2) όμοια αντίτυπα.
Επισημαίνεται ότι:


Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες



Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



Διευκρινίσεις που γίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την κατάθεση των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



Διευκρινίσεις δίδονται και γίνονται δεκτές μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού.



Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

B.2.2

Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθηθούν τα στάδια και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C.

B.2.3

Απόρριψη Προσφορών

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις
κάτωθι περιπτώσεις :


Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού που απαιτείται από την παρούσα.



Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.



Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.



Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Προκήρυξης
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Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Προκήρυξης.



Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.



Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.



Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά και συγκεκριμένα μικρότερη του 80% του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη
αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα
απορρίπτεται.



Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Προκήρυξη.

B.2.4

Ενστάσεις και Προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α΄10.7.2007), όπως ισχύει.
B.2.5

Αποτελέσματα - Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα C. Η
κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ε.Κ. ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Ε.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Π.Δ. 118/07 .
Η Ε.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
ιδίως:
(i)

για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ii)

εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii)
εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των
διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
(iv)

εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.

Σε περίπτωση επανάληψης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Η Ε.Κ. διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για μέρος του υπό ανάθεση
Έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειμένου. Για κατακύρωση μέρους του φυσικού
αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του Αναδόχου. Διευκρινίζεται
επίσης ότι η Ε.Κ. διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου από το προκηρυχθέν έργο, μέχρι
ποσοστού 15% επί του φυσικού αντικειμένου, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της
σύμβασης.
Η Ε.Κ. διατηρεί το δικαίωμα ν’ αναθέσει στον Ανάδοχο συμπληρωματικές προμήθειες υλικών ή
συμπληρωματικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 25 § 4 Π.Δ. 60/2007 μέχρι το 50% του ποσού αρχικής
σύμβασης.
B.2.6

Εγγυήσεις

B.2.6.1
Εγγύηση Συμμετοχής
Η Εγγύηση Συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 1%, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,
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δηλαδή ποσό τεσσάρων χιλιάδων εκατό Ευρώ (4.100,00 €).
Η εγγύηση συμμετοχής θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε.1.

B.2.6.2
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας του συνολικού
συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και επιστρέφεται μετά την οριστική συνολική
παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
Οι
εγγυήσεις
εκδίδονται
από
πιστωτικά
ιδρύματα
ή
άλλα
νομικά
πρόσωπα
που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση
απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ένδικών μέσων ή παραίτησης από αυτά.
Η εγγύηση καλής Εκτέλεσης Σύμβασης θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε.2.
B.2.7

Παράδοση και Παραλαβή Έργου

B.2.7.1
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης Έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα 1 (ενός) μήνα από την υπογραφή της
Σύμβασης.
B.2.7.2
Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής Έργου
Η παραλαβή των προϊόντων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) εντός των χρονικών διαστημάτων που
περιγράφονται στη Τεχνική Περιγραφή της παρούσας Προκήρυξης.
B.2.7.3
Ποινικές ρήτρες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει το έργο μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει
η σύμβαση, διαφορετικά επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.
B.2.8

Καταβολή Τιμήματος

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει εφάπαξ, με την ολοκλήρωση και οριστική
παράδοση του Έργου.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, κατά το
χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Ο τρόπος πληρωμής ορίζεται ως εξής:
Το εκατό τοις εκατό (100%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μαζί με τον συνολικό συμβατικό
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ΦΠΑ, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου.
Οι κρατήσεις επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος βαρύνουν τον Ανάδοχο και ανέρχονται στο νόμιμο
ποσοστό. (Σημείωση: ήτοι 0,10 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του ΠΔ
118/07.
Επισημαίνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, βάσει
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013).
Η δαπάνη αυτή θα υπόκειται στις εξής κρατήσεις και φόρους: α) επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας,
ποσοστό κρατήσεων 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011) όπως
ισχύει και β) επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4%
για την προμήθεια αγαθών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013
(ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013).
Οι παραπάνω κρατήσεις και φόροι θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.

B.2.9

Εκτελωνισμός – Φόροι - Δασμοί

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και
θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασης του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
B.2.10

Εγγυητική Ευθύνη

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν
στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων
(οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση), και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες,
αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στο Τεύχος Προκήρυξης ή επιτρέπεται να
προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.
Για τον τεχνολογικό εξοπλισμό πάσης φύσεως, και το έτοιμο λογισμικό (μη αναπτυγμένο ή προσαρμοσμένο
ή παραμετροποιημένο) για τις ανάγκες της Ε.Κ. η «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας» αρχίζει από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
Για το λογισμικό που θα αναπτυχθεί ή παραμετροποιηθεί ή προσαρμοστεί στις ανάγκες της Ε.Κ. η
«περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας» αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του
συγκεκριμένου τμήματος του Έργου.
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του λογισμικού κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε
ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα
προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση.
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις
αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα
Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του
Αναδόχου.
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B.2.11

Τροποποίηση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών – Επέκταση Αντικειμένου

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών τροποποιείται μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον
συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων,
δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές προμήθειες και υπηρεσίες σε σχέση με τις
ζητούμενες, όπως προβλέπεται στο Β.2.5 του παρόντος Παραρτήματος, στην περίπτωση που αυτό
αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξ’ αιτίας
οργανωτικών ή άλλων ρυθμίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούται στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου, σε χρόνο και με τρόπο που θα
συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες ή παρόμοιες αντίστοιχα
υπηρεσίες ή προϊόντα.
B.2.12

Υπεργολαβίες

Ο Ανάδοχος, στην υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει
στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα Έργου.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων
ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με
αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου
κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει
να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ικανοποιεί τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση
της Σύμβασης και ειδικότερα την σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία, μεταξύ άλλων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού
προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από
κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον τύπο του
παραρτήματος D.
Για την επιλογή της χαμηλότερης οικονομικής Προσφοράς η αρμόδια επιτροπή θα προβεί στα
παρακάτω:


Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των εγγυήσεων συμμετοχής.



Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον
έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.



Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
D1

Λογισμικό - Εφαρμογές
Αξία Χωρίς Φ.Π.Α.
Α/Α

Περιγραφή

Τύπος

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Σύνολο

Φ.Π.Α.

Συνολική
με Φ.Π.Α.

Αξία

ΣΥΝΟΛΟ

D2

Υπηρεσίες
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

Τιμή
μονάδας

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

D3

Άλλες δαπάνες
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
D4

Συνολικός Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (Πίνακας D.1 -

Πίνακας D.3)
Α/Α

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α.

D1
D2
D3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(Β)

D5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ TRUE UP ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
MICROSOFT ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τιμές ανά μονάδα προϊόντος
Α/Α

Προϊόν / Περιγραφή
κατασκευαστή

Κωδικός

1.

EntCAL ALNG SA OLV D
3Y AqY1 Pltfrm DvcCAL
wSrvcs

76A-00584

2.

WinEntforSAwMDOP
ALNG SA OLV D 3Y AqY1
Pltfrm

CX2-00085

3.

OfficeProPlus ALNG SA
OLV D 3Y AqY1 Pltfrm

79P-02383

4.

ExchgSvrEnt SA OLV D
3Y AqY1 AP

395-04144

5.

SharePointSvr SA OLV D
3Y AqY1 AP

76P-00738

6.

SQLCAL SA OLV D 3Y
AqY1 AP DvcCAL

359-04620

7.

SQLSvrStd SA OLV D 3Y
AqY1 AP

228-07278

8.

WinSvrStd SA OLV D 3Y
AqY1 AP 2Proc

P73-05744

9.

SQLSvrStdCore SA OLV
2Lic D 3Y AqY1 AP
CoreLic

7NQ-00188

10.

WinSvrExtConn SA OLV
D 3Y AqY1 AP

R39-00843

P71-07142

11.

WinSvrDataCtr SASU
OLV D 3Y AqY1
WinSvrStd AP 2Proc

Τιμή
προμήθειας
true up 1ης
επετείου (χωρίς
ΦΠΑ )

Τιμή
προμήθειας
true up 2ης
επετείου (χωρίς
ΦΠΑ )

Τιμή
προμήθειας
true up 3ης
επετείου (χωρίς
ΦΠΑ )
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ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

(Γ)

Οι τιμές του παραπάνω πίνακα δεσμεύουν τον ανάδοχο για όποια άδεια και σε όποιο έτος
αυτή ζητηθεί από την Ε.Κ. εντός τριετίας, και δεν μπορεί να επικαλεστεί, σε καμία
περίπτωση, τιμή άδειας μεγαλύτερη από τις αναγραφόμενες στον παραπάνω πίνακα.

Η κατακύρωση θα γίνει στην εταιρεία, που θα έχει τη χαμηλότερη τιμή Α, με βάση τον
παρακάτω τύπο:
A = B + (Γ*13%)
Β = Συνολική τιμή D4 (χωρίς Φ.Π.Α.) – Τιμή κατακύρωσης διαγωνισμού.
Γ = Συνολική τιμή D5 (χωρίς Φ.Π.Α.) στην τριετία.

Σημειώνεται ότι η τιμή Β αφορά τον εν λόγω διαγωνισμό, και αυτό θα είναι το ποσό κατακύρωσης.

47

15PROC003070753 2015-09-21
E

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

E.1 Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
........
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
1 Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ............ για ποσό ευρώ. ...
Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της ........ στον διαγωνισμό της....
(ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου....... και για κάθε αναβολή αυτού.
2 Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855,
862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν
απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3 Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε ότι η ...... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να
σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης,
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε
εγγράφως.
4 Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της ....... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5 Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την
υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του
ποσού της εγγύησης.
6 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της παρούσας ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
παρούσας.
7 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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E.2 Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΠΡΟΣ
.....
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
1 Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ............ για ποσό ευρώ. ....
Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης
μεταξύ της ......... και της ........
2 Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855,
862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν
απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3 Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ........ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να
σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης,
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε
εγγράφως.
4 Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της ........ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5 Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την
υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του
ποσού της εγγύησης.
6 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της παρούσας ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
παρούσας.
7 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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F

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα την ...................... , ημέρα .........................., μεταξύ αφενός του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, με ΑΦΜ
090280677, εκπροσωπείται νόμιμα από τον ...................................................... και στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με την
επωνυμία ................................. που εδρεύει στην ..................................., εκπροσωπείται νόμιμα από
τον .................................. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την
υπ’ αριθ. …………………. απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με
την υπ’ αριθ. ........................... απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει
την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών, για την κάλυψη των μηχανογραφικών
αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας
Σύμβασης.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση
του Έργου.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό
που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και
των τηλεομοιοτυπιών.
Έργο: Η Προμήθεια υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών, για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή
οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Παραρτήματα: ‘Όλα τα παραρτήματα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού
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διαστήματος.

Προσφορά: η από ................................ προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την
εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1.

Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνει την προμήθεια λογισμικού και
υπηρεσιών υποστήριξης για τις μηχανογραφικές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα, περιλαμβάνεται:


Ανανέωση υποστήριξης/software assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρίας Microsoft μέσω
ενιαίας σύμβασης - 3 yr Open Value agreement με χρονική διάρκεια από 1/10/2014 έως
30/09/2017



Προμήθεια λογισμικού (VSPremwMSDN LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP) της εταιρίας Microsoft μέσω
ενιαίας συμβάσης - 3 yr Open Value agreement με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.



Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του λογισμικού της εταιρίας Microsoft – Συμβόλαιο Premier με
χρονική διάρκεια από 19/9/2015 έως 18/9/2017



Ανανέωση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού της εταιρίας Dell/Quest software με
χρονική διάρκεια από 01/04/2015 έως και 31/03/2018



Ανανέωση Συμβολαίου Υποστήριξης αναβαθμίσεων λογισμικού της εταιρίας SYMANTEC με 3-ετή
χρονική διάρκεια από 22/06/2015-21/06/2018.



Προμήθεια (επέκταση) αδειών χρήσης για επιπλέον 2 TB στα ήδη υπάρχοντα 3 TB διαθέσιμου
όγκου δεδομένων για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω του λογισμικού Netbackup
της εταιρίας Symantec (συμπεριλαμβάνεται υποστήριξη για 3 έτη). Η νέα σύμβαση θα έχει ισχύ
από ημερομηνία εγκατάστασης των νέων αδειών λογισμικού για 3 έτη.



Υπηρεσίες υποστήριξης μέσω σύμβασης προαγοράς ωρών για 3 έτη η οποίες θα καλύπτουν όλη
την εγκατεστημένη πληροφοριακή της Ε.Κ. στο προϊόν λογισμικού της Symantec NetBackup με
ισχύ από ημερομηνία οριστικής παραλαβής της εν λόγω πλατφόρμας.



Ανανέωσης υποστήριξης του εξοπλισμού των HP Blade Servers με ισχύ από 1/8/2015 –
31/7/2017

ΑΡΘΡΟ 3
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.
Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό
τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.
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ΑΡΘΡΟ 4

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την
υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται κατά σειρά
ισχύος τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του έργου στον Ανάδοχο, στην Προκήρυξη και
την Προσφορά του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές
εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως,
ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή:

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου.
105 62 Αθήνα.
Τηλ. . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . .
Για τον Ανάδοχο:

<Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ταχ.Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ταχ.κωδ.. . . . . – ΠΟΛΗ . . . . . . .
Τηλ. . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . .
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του
Εγγράφου και την απόδειξη της.
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση,
πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση,
συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ
6.1.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.
6.2.
Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του
υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.
6.3.
Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, της άσκησης
οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτής και την
αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση,
απαιτούν την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσματα μόνο
μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο.
Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής
της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα Έγγραφα της ΕΠΠΕ. Παρ’ όλα αυτά:
α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΠΕ παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η
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ΕΠΠΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες
οδηγίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών του
β) η ΕΠΠΕ δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο των Εγγράφων του
εκπροσώπου της.
6.4.
Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της ΕΠΠΕ χρονολογούνται, αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό
βιβλίο.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
7.1.
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση
του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση
με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε
συνεργαζόμενος με αυτόν τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο
της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν
ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο
μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες
με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
7.2.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΠΠΕ και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την
Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία
της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή
λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8.1.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς
έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με
βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
8.2.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις
κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
9.1.
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει
προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα.
9.2.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

9.3.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων
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ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων του.
9.4.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα
εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των
κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
9.5.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου
και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται
στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό
διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
9.6.
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο και το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία έναρξης του έργου, τους τυχόν συμμετέχοντες στην ΕΠΠΕ.
10.2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην
Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
11.1. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη,
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει,
σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.
11.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την
οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
12.1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους
που θα εγκατασταθεί εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και
ωρών.
12.2. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του
προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο
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σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.
12.3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη υπάρχουσες
εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο.
ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί
στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η
επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών
του.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 14
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών
ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
15.1.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει το 5% του
Συμβατικού Τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. και επιστρέφεται μετά την οριστική συνολική παραλαβή του Έργου
και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
ΑΡΘΡΟ 16
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
16.1. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν
στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους,
υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και
αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
16.2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία 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 προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο
ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του
εξοπλισμού.
ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
17.1. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του
Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και
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εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την
Προσφορά.
17.2. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως
προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για
την υλοποίηση του Έργου.
17.3. Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή
πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
18.1. Το πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης προκύπτει από την Προσφορά του Αναδόχου η οποία
τελεί σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη.
18.2. Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του έργου που εμφανίζεται στο Παράρτημα .......... της Σύμβασης και περιέχει, τουλάχιστον, τα
ακόλουθα:
α)
τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες
που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους χρονικών διαστημάτων υλοποίησης
β)
τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων του
Έργου
γ)
επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση μεταξύ
των επί μέρους δραστηριοτήτων του Έργου
δ)

άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή

Η έγκριση του προγράμματος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.
18.3. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται, εκτός εάν επέλθει γεγονός
ανωτέρας βίας, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν
προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή
να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.
18.4. Ο Ανάδοχος παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του Έργου,
οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος συντάσσει περιοδικές εκθέσεις ενημέρωσης
επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες υποβάλλει, μηνιαία, στην Αναθέτουσα Αρχή.
Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες
στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης.
Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και επιτρέπει στην
Αναθέτουσα Αρχή να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να
παίρνει αντίγραφά τους.
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ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εκτέλεση του Έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης και θα διαρκέσει από ....
έως ….. (1 μήνα).
Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο Παράρτημα .............. της Σύμβασης απεικονίζει την
προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων.
ΑΡΘΡΟ 20
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
20.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του
Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν
κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα εξήντα (60) Ημερών και στις περιπτώσεις
αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του
προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
20.2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην
περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να
καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου
είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης,
την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να
καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.
Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και αποφασίζει, εάν δικαιολογείται να δοθεί
μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.
20.3. Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να
εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους
λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της
εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου
και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται
δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων
πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
20.4.

Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
21.1. Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας ή των
προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχουν μετατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 20
ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της
παρέχει η Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης μεταξύ της ημερομηνίας κατά
την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η μετάθεσή της ή η παράτασή της και της ημερομηνίας κατά
την οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του π.δ.
118/2007.
21.2. Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική Αποζημίωση
ανέρχεται σε ποσοστό 5% του Συμβατικού Τιμήματος, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού
ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο:
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α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και
β) να καταγγείλει τη Σύμβαση.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 22
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

22.1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια
της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε
άποψη, με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα .................. της Σύμβασης.
22.2. Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα
.................... της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα
αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για
παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή.

ΑΡΘΡΟ 23
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23.1. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδομένου εξοπλισμού και των εξαρτημάτων του,
μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα
Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου.
23.2. Τα δικαιώματα επί του βασικού λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισμό,
παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη
μη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά
περίπτωση κατασκευαστής τους.
23.3. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές,
πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται,
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά
και ανήκουν 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.
23.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές
ή άλλες μεταβολές του παραδιδόμενου εξοπλισμού, 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. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
23.5. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος
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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.
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
24.1. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους
όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα
που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που
προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε
ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη
και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης.
24.2. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την
παράδοσή του καινούργιος.
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισμού και του
λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε
ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα
ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη
σχεδίαση ή στην υλοποίηση.
Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του
συνόλου του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό
ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις
αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα
Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη
του Αναδόχου.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 25
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
25.1. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα
αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο
Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως
ενδεικτικά:
α)
τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαμετακόμισης,
παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε
λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων.
β)

τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που
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προβλέπονται στη Σύμβαση
γ)

τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου

δ)

τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.

25.2. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία
διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα
υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που
καθορίζονται στη Σύμβαση.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με
την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο
τιμολόγιο.
ΑΡΘΡΟ 26
ΤΙΜΗΜΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
26.1. Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των
.......... Ευρώ (€.................), πλέον Φ.Π.Α.23% ……… Ευρώ (€………….), συνολικού ποσού ……..Ευρώ
(€………….).
26.2. Οι κρατήσεις επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος βαρύνουν τον Ανάδοχο και ανέρχονται
στο νόμιμο ποσοστό. (Σημείωση: ήτοι 0,10 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του ΠΔ
118/07.
Επισημαίνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος,
βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013).
Η δαπάνη αυτή θα υπόκειται στις εξής κρατήσεις και φόρους: α) επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας,
ποσοστό κρατήσεων 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011)
όπως ισχύει και β) επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε
ποσοστό 4% για την προμήθεια αγαθών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 64
του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013).
Οι παραπάνω κρατήσεις και φόροι θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
ΑΡΘΡΟ 27
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
27.1.

Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει ως εξής:

Το εκατό τοις εκατό (100%) του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος, μαζί με τον συνολικό συμβατικό
ΦΠΑ, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου.
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
28.1. Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την υπογραφή
της παρούσας Σύμβασης.
28.2. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που περιλαμβάνει και τους χρόνους παράδοσης των
επί μέρους παραδοτέων του Έργου, εμφανίζεται στο Παράρτημα ..... της παρούσας σύμβασης.
28.3. Η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά
μετά από κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα
Έργου.
28.4. Η παραλαβή των προϊόντων του Έργου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή εντός των
χρονικών διαστημάτων που περιγράφονται στο Μέρος B (Τεχνική Περιγραφή) της Προκήρυξης, στην
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 29
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
29.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α)
ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση και στην
Προκήρυξη, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β)

ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές

γ)
ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής
δ)
Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
ε)
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
29.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη
(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
29.3. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α)
Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
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προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.

β)
Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ)
Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και
συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία
του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ημερομηνία καταγγελίας.
29.4. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
29.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα
από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει.
29.6. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε
ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του
τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί
για τον προοριζόμενο σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 30
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
30.1. Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα
(30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στη Σύμβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται
στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
30.2. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον προμηθευτή για κάθε
απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.
ΑΡΘΡΟ 31
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
31.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
31.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του
Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 32

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
32.1.

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

32.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε
διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών
32.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική
προθεσμία ενός (1) μηνός από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής
νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
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