ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ALFREDOS
DEPASKOUALE
Ημερομηνία: 2016.04.12 06:09:23 VET

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών για τις ανάγκες
του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (265.000,00 €) πλέον
Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή»

Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 265.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Διάρκεια Προσφοράς: 6 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
Διαδυκτιακή Πύλη διενέργειας διαγωνισμού: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 13/04/2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 23/05/2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00
Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: 17/05/2016,ώρα 11:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27/05/2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 μμ.

Κωδ. CPV: 32580000-2

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ.
: 104 38 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : (210) 5272555
FAX
: (210) 5272553
e-mail
: exopl@ktyp.gr

Αθήνα, 12/04/2016
Αρ. Πρωτ. 5386
ΑΔΑΜ: 16PROC004194542

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
«Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων και Δικτυακών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του επί των
οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών», προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (265.000,00 €),
πλέον Φ.Π.Α. 23%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες και
εννιακόσια πενήντα ευρώ 325.950,00
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Συνολικό Καθαρό Ποσό Προμήθειας
265.000,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.(23%)
60.950,00 ΕΥΡΩ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΙΓΜΑ

Ημερομηνία
αποστολής για
δημοσίευσης της
Δ/ξης στην Επίσημη
Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

12/04/2016

Ημερομηνία
αποστολής για
δημοσίευση στο
Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων
Συμβάσεων στην
Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Ημερομηνία
αποστολής
δημοσίευσης
στον ημερήσιο
και τοπικό
Τύπο

12/04/2016

12/04/2016

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13/04/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
www.promitheus.gov.gr
ΩΡΑ

Τετάρτη
ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

11:00
ΩΡΑ

23/05/2016

Δευτέρα

11:00

A ΠO Φ A ΣH
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» (ΦΕΚ Α΄37/1963) όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 19) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.2660/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ Α’ 314)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 131) και ιδίως του άρθρου 5 αυτού.
6. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση τις δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α’ 40).
8. Τις διατάξεις 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) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
(ΦΕΚ Α’ 65).
10. Τις διατάξεις του Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 66).
11. Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84) και ιδίως του άρθρου 8 αυτού.
12. Τις διατάξεις 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) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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13. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 63 του Ν.4055/2012
(ΦΕΚ Α’ 51) και το άρθρο 28 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18).
14. Τις διατάξεις του Ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
15. Τις διατάξεις του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 138) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120).
17. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167).
18. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ
318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74)».
19. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
143).
20. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 160) και ιδίως του
άρθρου 157 αυτού περί εγγυήσεων.
21. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143).
22. Το ΠΔ 150/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ Α’ 125).
23. Το ΠΔ 342/2002 ««Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημόσιων
υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών ή νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 284).
24. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α') «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε αυτή με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής , την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1251/11
της Επιτροπής και ισχύει.
25. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 194) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Τον Kανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).
28. Τη με αριθ. 20977/23.08.2007 Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση μητρώων του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005» (ΦΕΚ Β’ 1673).
29. Τη με αριθ. Π1/2380/18.12.2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας,
Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β’ 3400).
30. Τη με αριθ. Π1/2390/16.10.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 2677).
31. Τη με αριθ. Π1/542/04.03.2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
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32. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ151/Α).
33. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ216/Α) περί συγχώνευσης των εταιριών
ΔΕΠANOΜ Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
34. Την με αρ. πρωτ. 1175/03-04-2012 Ανοικτή Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας Αττικής για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική
2007-2013» (Κωδικός Πρόσκλησης 35).
35. Την με αρ. πρωτ. 1434/13-5-2013 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για ένταξη της Πράξης
«Αγορά Ακινήτου για την κάλυψη εκπαιδευτικών-ερευνητικών αναγκών ΟΠΑ» με κωδικό MIS
441314 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».
36. Την με αρ. πρωτ. 98534/27-5-2013 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για ορισμό Υπολόγου
διαχειριστή έργου ΠΔΕ ΣΑΕΠ 085/8 της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Αγορά Ακινήτου για
την κάλυψη εκπαιδευτικών-ερευνητικών αναγκών ΟΠΑ».
37. Την με ημερομηνία 19-2-2015 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΙΜΩ469Β4Μ-2ΨΜ), σύμφωνα με
την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προέγκρισης έργου, με αντικείμενο «Προμήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισμού για το επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακίνητο»,
προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης μέχρι ποσού 1.026.077,27 € πλέον ΦΠΑ, προς την
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.
38. Την με αρ. πρωτ. 777/24-2-2015 της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η 2η Τροποποίηση της με Α.Π. 1175/03-04-2012 ανοικτής πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 46).
39. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθ. 77 συνεδρίασης της 21ης Μαρτίου 2016 με θέμα 20ο
του Δ.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., με το οποίο εγκρίθηκε η παρούσα Διακήρυξη.
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Π ΡΟ Κ Η ΡΥ ΣΣΟ Υ ΜΕ
1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με
την υπ’ αριθ. 5386/12/04/2016 διακήρυξη για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση
Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων και Δικτυακών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του επί
των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών», η οποία παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ετοιμασία
και την υποβολή Προσφοράς, η οποία εν συνεχεία θα αξιολογηθεί και δύναται να
χρησιμοποιηθεί στη σύναψη Σύμβασης με τη δημόσια επιχείρηση «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε.», εφεξής καλούμενη ως Αναθέτουσα Αρχή.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr μετά από την πάροδο σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) [άρθρο 32 § 2, 5 και 6 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/A’/2007).
3. Η διακήρυξη διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.
4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (προμηθευτές) καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους στα
κατάλληλα σημεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τα αντίστοιχα
Παραρτήματα και δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο ο,τιδήποτε από
το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου. Οποιαδήποτε τροποποίηση στο περιεχόμενο της
διακήρυξης, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της σχετικής Προσφοράς.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, στην ελληνική γλώσσα και σε
ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/2013, της ΥΑ
Π1/2390/16.10.2013, των ΠΔ 60/2007 και 118/2007 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα
Διακήρυξη.
6. Κατά την υποβολή των Προσφορών τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να σεβαστούν όλες
τις οδηγίες, έντυπα, όρους, διατάξεις και προδιαγραφές που περιέχονται στην παρούσα
διακήρυξη, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της. Παράλειψη εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου να υποβάλει
Προσφορά, που να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τη σχετική τεκμηρίωση,
πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της (που δηλώνεται στο άρθρο 5),
θα οδηγήσει στην απόρριψη της Προσφοράς.
7. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα. Κατά την αποσφράγιση των
προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά
γνώση της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο (real time) οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους.
8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά
β.

Συνεταιρισμοί

γ.

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

δ.

Κοινοπραξίες προμηθευτών

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 τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
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9. Σημειώνεται ότι όλες οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να φέρουν γνήσιο υπογραφής, αλλά
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
10.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
α. Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γνωστή στην
αναθέτουσα αρχή, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43
του ΠΔ 60/2007, δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας,
της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο.
β. Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική τους διαγωγή σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους, ιδίως δε για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεωκοπίας.
γ. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές,
ιδίως όσοι έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική τους διαγωγή.
δ. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους και όσοι βρίσκονται σε
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή παύση
εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από
τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
ε. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.
στ. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην πληρωμή των
φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την ισχύουσα νομοθεσία
της χώρας εγκατάστασής τους.
ζ. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή εμπορικό μητρώο της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή άλλη ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση
της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
η. Επιπρόσθετα για την περίπτωση των υποψηφίων νομικών προσώπων, όσα δεν είναι
εγγεγραμμένα στο Γε.Μη (Γενικό Μητρώο) του οικείου Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο
μητρώο ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής τους, κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
θ. Όταν ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων, τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μέλος της.
Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την κοινή προσφορά της ένωσης προσώπων, η οποία
υπογράφεται είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό τους νόμιμα εξουσιοδοτημένο, πρέπει να υποβάλλεται συμφωνητικό
συνεργασίας μεταξύ των μελών της ένωσης όπου:
(1)

Να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο
την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη των
παρεχόμενων υπηρεσιών.

(2)

Να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής
κάθε μέλους της ένωσης στην υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και το
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ειδικό μέρος αυτών με το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε μέλος.

11.

(3)

Να αναγράφεται το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί
σε κάθε μέλος της ένωσης,

(4)

Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση
όλων των μελών της ένωσης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα και με τη διαδικασία της παρ.3.2 του άρθρου 3 της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013:
α. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους
σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής:
(1)

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.

(2)

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.

(3)

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και στο Παράρτημα IX για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ.
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται
η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος.
γ. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού
ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
δ. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
ε. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από
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την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Τα
ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους Προμηθευτές.
στ. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών
ή/και μόνο σε έντυπη μορφή δεν εξετάζονται.
12.

Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος της προσφοράς μικρότερη
της ανωτέρω οριζόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποβαλλόμενες στο
διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες ημερολογιακές, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της χρονολογίας
διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο
σύστημα), δηλαδή θα λήγουν στις 19/11/2016.

13.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α. Τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.
β. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη.

14.

Στην παρούσα διακήρυξη περιλαμβάνονται τα παρακάτω μέρη και παραρτήματα τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α.

ΓΕΝΙΚΑ

ΆΡΘΡΟ 1.

Ορισμοί

ΆΡΘΡΟ 2.

Γενικές Πληροφορίες

ΆΡΘΡΟ 3.

Ενστάσεις – Προσφυγές

ΆΡΘΡΟ 4.

Χειρισμός Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 5.

Βασικά στοιχεία διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 6.

Παραλαβή εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 7.

Χρόνος υποβολής Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 8.

Χρόνος ισχύος των προσφορών

ΆΡΘΡΟ 9.

Προσφερόμενα Είδη - Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους

ΆΡΘΡΟ 10.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών - Ανακοίνωση τιμών

ΆΡΘΡΟ 11.

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών - Ανάδειξης
μειοδότη - Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και Κατακύρωσης
διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 12.

Απόρριψη Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 13.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

ΆΡΘΡΟ 14.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

ΆΡΘΡΟ 15.

Εναλλακτικές Προσφορές

ΆΡΘΡΟ 16.

Μερική Υποβολή προσφορών

ΆΡΘΡΟ 17.

Εγγυητικές Επιστολές
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ΆΡΘΡΟ 18.

Ειδικοί Όροι

ΆΡΘΡΟ 19.

Τιμές Προσφορών - Νόμισμα

ΆΡΘΡΟ 20.

Διαδικασία διενέργειας

ΆΡΘΡΟ 21.

Αξιολόγηση Προσφορών
21.1

Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνική Αξιολόγηση

21.2

Οικονομική Αξιολόγηση

21.3

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

κατά

το

στάδιο

της

Κατακύρωσης

ΆΡΘΡΟ 22.

Κατακύρωση

ΆΡΘΡΟ 23.

Πληρωμή

ΆΡΘΡΟ 24.

Παράδοση προμήθειας – Ρήτρες καθυστέρησης - Εγγυήσεις

ΆΡΘΡΟ 25.

Δικαίωμα Ματαίωσης

ΆΡΘΡΟ 26.

Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί

ΆΡΘΡΟ 27.

Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα – Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις

ΆΡΘΡΟ 28.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

ΆΡΘΡΟ 29.
ΜΕΡΟΣ Β.
ΑΡΘΡΟ 1.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΑΡΘΡΟ 3.
ΑΡΘΡΟ 4.

–

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Γ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Δ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

15. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και από τον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ Περίληψη
της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και θα
αποσταλεί προκειμένου να δημοσιευθεί:
α. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
γ. Σε μία (1) πολιτική εφημερίδα, μία (1) ημερήσια Οικονομική Ελληνική Εφημερίδα
ευρείας κυκλοφορίας και δύο (2) τοπικές εφημερίδες, μια (1) φορά.
δ. Στα Επιμελητήρια.
ε. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Δνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην
Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας –
ΕΟΜΜΕΧ).
στ. Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
16. Για διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στη Διεύθυνση
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Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών
2105272227 κα Γεωργία Κωστούρου).

(Φαβιέρου

30,

1ος

όροφος

τηλ.

17. Τα έξοδα δημοσίευσης στον μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο – προμηθευτή, στη
δε Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Γ. Παπαδάκης

Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Λειτουργίας
3. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών
4. Νομική Υπηρεσία
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Κωδικός Αριθμός
Ομάδας Είδους
Προϋπολογιζόμενη
δαπάνη Προμήθειας
χωρίς Φ.Π.Α.
Φορέας για τον οποίο
προορίζεται το είδος
Προϋπολογισμός που
βαρύνει η Προμήθεια
ΣΑΕ
Χρηματοδότηση
Τόπος Παράδοσης ειδών
Συνολικός χρόνος
παράδοσης ειδών
Έναρξη διαδικασίας
ελέγχου και παραλαβής
ειδών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
32580000-2 «Εξοπλισμός Δικτύου Δεδομένων»
265.000,00 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΔΕ
2015ΣΕ24700006
ΠΔΕ
Ακίνητο επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών
Δύο (2) μήνες
Την ορίζει η διακήρυξη
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ΜΕΡΟΣ Α
ΑΡΘΡΟ 1
Ορισμοί
Αναθέτουσα Αρχή

Η δημόσια επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

Ε.Ε.Ε.Ε (OJEU)

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official
Journal of the European Union) όπου δημοσιεύονται οι
προκηρύξεις των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις.

Ημέρα(ες)

Ημερολογιακές ημέρες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
συγκεκριμένο σημείο του παρόντος κειμένου

Μήνας(ες)

Ημερολογιακοί μήνες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
συγκεκριμένο σημείο του παρόντος κειμένου

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα πριν από την οποία
πρέπει να υποβληθούν οι Προσφορές.

Διακήρυξη

Το παρόν κείμενο,
Παραρτημάτων.

Ανάδοχος

Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια μέσω
υπογραφής Σύμβασης (Παράρτημα Ι)

Προσφορά

Η προσφορά που υποβάλλεται από τον Οικονομικό Φορέα
(Υποψήφιο Ανάδοχο) ως απάντηση στην παρούσα
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, συμπεριλαμβανομένων
όλων των επισυναπτόμενων αποδεικτικών στοιχείων,
παραρτημάτων και δηλώσεων.

Υποψήφιος Ανάδοχος

Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας ανταποκρίνεται στην
παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, υποβάλλοντας
Προσφορά, με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την
Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση

Είναι η Σύμβαση που συνάπτεται μετά τη διενέργεια του
διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας

Σύστημα

Ορίζεται το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων

Τοποθεσία Παράδοσης

Ακίνητο επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

συμπεριλαμβανομένων

όλων

των
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ΑΡΘΡΟ 2
Γενικές Πληροφορίες
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της παρούσας διακήρυξης, στοχεύει στο να επιλέξει τον Ανάδοχο
με τον οποίο θα συνάψει Σύμβαση για την υλοποίηση του αντικειμένου: «Προμήθεια και
Εγκατάσταση Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων και Δικτυακών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του
επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών» – CPV: 32580000-2.

2.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών του
καταλόγου δημοπρατούμενου εξοπλισμού.

3.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 265.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 60.950,00 Ευρώ.

4.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του καταλόγου δημοπρατούμενου εξοπλισμού
παρέχονται στο Μέρος Β.

5.

Η ακολουθούμενη διαδικασία προσφορών είναι η "Ανοικτή και υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ".
ΑΡΘΡΟ 3
Ενστάσεις-Προσφυγές

1.

Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το
Ν.3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Οι προσφυγές – ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ επισυνάπτοντας
το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

3.

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας
το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας αρχής.

4.

Προσφυγές – ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από
εκείνους που αναφέρονται στο ανωτέρω νομοθέτημα δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.

5.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται ηλεκτρονικά και εντύπως παράβολο
υπέρ του Δημοσίου, ως τούτο ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007.

6.

Όσον αφορά στην ηλεκτρονική και έντυπη κατάθεση των ενστάσεων και σχετικών
παραβόλων, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/2110-2013.
ΑΡΘΡΟ 4
Χειρισμός Προσφορών

4.1

Χειρισμός Ανταλλαγής Πληροφοριών

1.

Τίποτα από το περιεχόμενο της διακήρυξης είναι ή δύναται να θεωρηθεί ως υπόσχεση
για οποιεσδήποτε μελλοντικές ενέργειες που θα ληφθούν εξ ονόματος της
Αναθέτουσας Αρχής ή του Υποψήφιου Αναδόχου.

2.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά ή
να ακυρώσει το διαγωνισμό, οποιαδήποτε στιγμή.

3.

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των
Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματός τους, τους
βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες
δαπάνες.
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4.2

Χειρισμός Εμπιστευτικών Πληροφοριών

1.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν
(αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και
δημοσίευση θα επέφερε ζημιά) στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε από τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις προσφορές τους θεωρούνται ως εμπορικά
εμπιστευτικές, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο κατά την υποβολή της
προσφοράς ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2.

Ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από Υποψήφιους
Αναδόχους ως εμπορικά ευαίσθητες, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
δύναται να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες όπου απαιτείται βάσει του νόμου.

3.

Η παραλαβή από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οποιουδήποτε υλικού
χαρακτηρισμένου ως «εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για
τους λόγους που δίνονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως αυτόματη αποδοχή αυτού του
χαρακτηρισμού εκ μέρους της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

4.3

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών

1.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα
ημερολογιακές ημέρες (180), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

2.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, Π.Δ. 118/2007),
εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

4.

Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

5.

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους μετά
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για
κατακύρωση καθώς και κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής , χωρίς άλλη
διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
ΑΡΘΡΟ 5
Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού

Ο πιο κάτω πίνακας καθορίζει τις βασικές διοικητικές λεπτομέρειες του διαγωνισμού μέχρι και την
ανάθεση της προμήθειας:
Διαδικασία διαγωνισμού

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής
Μειοδοτικός
Ημερομηνία: 13/04/2016
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 11:00

Διαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισμού

www.promitheus.gov.gr

Γλώσσα σύνταξης Προσφορών

Ελληνικά
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Νόμισμα Συμφωνίας Πλαίσιο

Ευρώ

Ημερομηνία Αποστολής στην ΕΕΕΕ(OJEU)

12/04/2016

Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 12/04/2016
Κυβέρνησης
Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο
12/04/2016
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών
Περίοδος ισχύος των Προσφορών

Ημερομηνία: 23/05/2016
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 11:00
180 ημέρες

ΑΡΘΡΟ 6
Παραλαβή Εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών
1.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό A/A 17574.

2.

Πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό παρέχονται από την κα Γεωργία Κωστούρου
(τηλέφωνο επικοινωνίας 2105272227), Αριθ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας: 2105272553, όλες τις
εργάσιμες ημέρες, 10:00-14:00), Email: gkost@ktyp.gr.

3.

Μέσο ενημέρωσης των
διαγωνισμού.

4.

Τυχόν απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα ενδιαφερόμενων
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

5.

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το κείμενο της
προκήρυξης δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από την Υπηρεσία
Διενέργειας ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

6.

Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας της
αναρτηθείσης Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

ενδιαφερομένων αποτελεί η διαδικτυακή πύλη διενέργειας
προμηθευτών

θα

ΑΡΘΡΟ 7
Χρόνος - Τρόπος υποβολής Προσφορών
1.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα
διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 11 και 12 του ΠΔ 118/2007, καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του
άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.20Ι3.

2.

Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου είναι δύο (2) (υπο)φάκελοι με την
έννοια της σχετικής κατηγορίας επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής
διενέργειας του διαγωνισμού ως εξής:
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α. ‘Ενας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική
Προσφορά».
β. ‘Ενας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
3.

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί
ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα:
α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας (Δικαιολογητικά
Συμμετοχής).
β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως:
(1)
(2)

Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της
προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη.
Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στο άρθρο 13 της
παρούσας.

4.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

5.

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία.

6.

Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν»)
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

7.

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος.

8.

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

9.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.

10.

Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

11.

Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

12.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής —
Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.

13.

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

14.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική Προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό
φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (π.χ.
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς). Ο
φυσικός φάκελος των εν λόγω δικαιολογητικών απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να είναι
πλήρης και με συνεχή αρίθμηση. Δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβληθούν ηλεκτρονικά
στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
και δεν έχουν υποβληθεί οδηγούν σε αποκλεισμό ακόμα και αν έχουν προσκομιστεί σε έντυπη
μορφή με τον φυσικό φάκελο. Μεταξύ ίδιων ή όμοιων εγγράφων υπερισχύει το έγγραφο που
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υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το οποίο και λαμβάνεται υπόψη ως το μόνο έγκυρο ήτοι το
ηλεκτρονικά αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ακόμη και αν οδηγεί σε αποκλεισμό
του υποψηφίου.
15.

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) δεν απαιτείται να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, και τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση
τις εν λόγω διατάξεις.

16.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης 1β του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η
οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

17.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

18.

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να
περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς. Συγκεκριμένα:
α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική
προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από
την παρούσα διακήρυξη.
β. Η τιμή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι,
δασμοί, τυχόν ασφάλιστρα και άλλες σχετικές δαπάνες). Η συνολική τιμή θα ληφθεί
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

19.

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

20.

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά» και, στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο
σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

21.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται, ενώ σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

22.

Εφόσον, η Οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα επιπλέον σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

23.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

24.

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη
της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον
(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά».

25.

Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της
προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
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26.

Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς που σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή, αποστέλλονται από τους
συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου
περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή,
διαχωρισμένα σε σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα
δικαιολογητικά συμμετοχής — τεχνικής προσφοράς» και εφ’ όσον απαιτείται «Επιμέρους
έντυπα οικονομικής προσφοράς», εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται
από την Αναθέτουσα Αρχή με απόδειξη βεβαίας χρονολογίας.

27.

Ως προς την προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων ή επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για
το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της
προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/2014) και η
Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται έγγραφα των σχετικών δημοσίων φορέων που είναι ευκρινή
φωτοαντίγραφα αυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη
παράγραφο.

28.

Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών
και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται
ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14.

29.

Σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το
διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια
αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων
που εξέδωσαν τα πρωτότυπα.

30.

Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη και σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των
στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.

31.

Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης του και μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των
προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα.

32.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 —
2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

33.

Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το διαγωνισμό
δεν είναι αποδεκτή, ενώ προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Αναθέτουσα
Αρχή αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση
ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους
αποστολείς τους.

34.

Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται
εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.

35.

Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις και αν υπάρχει στην προσφορά ή σε απαιτούμενο
στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή
ή σε στοιχεία της, διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής
του διαγωνισμού.
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36.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την προδικαστική προσφυγή του
Ν.3886/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον
έχει απορριφθεί η ανωτέρω προδικαστική προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή
με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

37.

Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις με την μορφή επισυναπτόμενου
αρχείου δια του ΕΣΗΔΗΣ μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο. Από τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.

38.

Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής έχουν
ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Οι τεχνικές προδιαγραφές — απαιτήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη
συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παραγρ. 7 και
20 παραγρ. 4 του ΠΔ 118/2007).

39.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

40.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για
την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους
υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν
διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές
πτυχές των προσφορών.

41.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.

42.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει
να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”,
συμφωνούμε και αποδεχόμεθα κλπ. Σε περίπτωση δε 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
επεξήγησή τους.

43.

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 κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

44.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 8
Χρόνος ισχύος προσφορών

1.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τον καθοριζόμενο ανωτέρω
χρόνο ήτοι 180 ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο
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σύστημα), καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την
προσφορά τους.
2.

Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με
την παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους
ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

3.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά με τον παρεχόμενο
από το σύστημα τρόπο, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

5.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα
Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι.

6.

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν
τις προσφορές τους.

7.

Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης
προδικαστικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των
αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν στον διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 9
Προσφερόμενα Είδη - Στοιχεία για την Επιχείρηση Κατασκευής τους

1.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για τη
χώρα καταγωγής — προέλευσης του υπό προμήθεια είδους που προσφέρουν (άρθρο 18
παραγρ. 1 του ΠΔ 118/2007).

2.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 5α του ΠΔ
118/2007).

3.

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει/παραγάγει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει
υπεύθυνα στην προσφορά του, να επισυνάψει και υπεύθυνη δήλωσή της παραγρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευάσει/παραγάγει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

5.

Προσφορά χωρίς την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση απορρίπτεται επίσης ως απαράδεκτη.

6.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική
τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους:
α. Δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί/παραχθεί το
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
β. Επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα (παραγρ. 4 του άρθρου 8
του Ν.1599/1986) σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι:
(1)

Η κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση
στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα
κατασκευής/παραγωγής του τελικού προϊόντος.
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(2)
(3)

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους, την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Στο πρόσωπο του κατασκευαστή δεν συντρέχουν τα κωλύματα ανάθεσης που
προβλέπονται ανωτέρω για τον προμηθευτή.

7.

Ομοίως με τα προεκτεθέντα, προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8.

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με
την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται
και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 4 του ΠΔ 118/2007.

9.

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που
δηλώνεται για την κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων του Δημοσίου, η οποία ισχύει κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

10.

Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη υπογραφή της
σύμβασης, απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι
θα κατασκευαστεί το υπό προμήθεια είδος και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.

11.

Κατ’ εξαίρεση, πριν την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή
μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για
οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά την υπογραφή της σύμβασης, η αλλαγή μπορεί να εγκριθεί
μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται
απόφαση Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου ή
της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής αντιστοίχως. Κατ’ αναλογία εφαρμόζονται τα
προαναφερθέντα και στην περίπτωση αλλαγής δηλωθέντος μοντέλου του ίδιου εργοστασίου
εφόσον τούτο καθίσταται απολύτως αναγκαίο λόγω διακοπής παραγωγής του
προσφερόμενου μοντέλου και υπό τον όρο το νέο είδος να περιλαμβάνει το σύνολο των
ζητούμενων ιδιοτήτων.

12.

Κατασκευή/παραγωγή του υπό προμήθεια είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που
δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον
αποκλεισμό του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

13.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 10
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών — Ανακοίνωση Τιμών

1.

2.

3.

Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την
απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού
(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού — ΕΔΔ) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών τέσσερεις
(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την
27/05/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μμ.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά» και των
φακέλων με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής
Προσφορας».
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4.

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

5.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
— Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

6.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν,
προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 11
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών - Ανάδειξης
Μειοδότη - Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Κατακύρωσης
Διαγωνισμού

1.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο
σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού — ΕΔΔ) προβαίνει στην
αξιολόγηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
α. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και
ώρα που καθορίζεται στο άρθρο 10.2 της διακήρυξης, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά» και οι
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών.
Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
β. Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους
απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους
συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ, στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο 10.2
της διακήρυξης, θα αποσφραγίσει τους φακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφορας» και εν συνεχεία θα μονογράψει
και σφραγίσει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η ΕΔΔ προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν
υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών — τεχνικών
προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
δ. Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την
νομιμότητά τους — σύμφωνα με τα ισχύοντα — και στη διενέργεια ελέγχου των
τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές
προδιαγραφές και απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του
συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα,
ηλεκτρονικά — μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους
συμμετέχοντες χρήστες — οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή
συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό χρήστες — οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της
προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση
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εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις — συμπληρώσεις εντός των
προθεσμιών που τους ορίζονται.
στ. Κατόπιν, η ΕΔΔ εισηγείται - γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή
αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών
των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη
λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.
ζ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για
το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα
στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Αναθέτουσας
Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.
η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά — τεχνικά) κατά το
ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών
ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους
συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα
της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών.
θ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα - ειδοποίηση
που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
ι.

ια.
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την
οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες
κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η ΕΔΔ
εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό Πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των
οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο προτείνεται
να γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην
Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.
ιβ.
Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την
απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά
στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για
ενημέρωση.
ιγ.
Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας
απόφασης για το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου
υποβολής Προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Προσφυγών τυχόν
υποβληθεισών προσφυγών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που
του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται
αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του
παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο
και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) κατά περίπτωση
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από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή τους στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
ιδ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια ΕΔΔ,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές
οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το
διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του
συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα
μειοδότη.
ιε.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ιστ. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω
φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την
πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική
έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα
Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
ιζ.
Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για
την έκδοση τελικής απόφασης.
2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για τη λήψη
απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ.
β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ.
γ. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η
«χαμηλότερη τιμή». Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007.
δ. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη
τιμή. Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την χαμηλότερη τιμή, εκ των
συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις
τεχνικές περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
ε. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί
το διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του
Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους
σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση,
της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της ΕΔΔ για το εκάστοτε στάδιο
του διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησηςανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση
επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω
ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη
προθεσμία για την άσκηση τυχόν προσφυγών.
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στ. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και
τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
ζ. Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ.
2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η
κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και
ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
η. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, ή ο υπόχρεος προς
τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγρ. 2
του άρθρου 6 του ως άνω Π.Δ., καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του μειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 12
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη για έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού /
μη τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στη Διακήρυξη στα επιμέρους άρθρα της
και σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 13
της παρούσας.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος .
Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή θέτει
όρο αναπροσαρμογής τιμών.
Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τους απαράβατους όρους — απαιτήσεις της Διακήρυξης.
Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
Εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της προμήθειας.
Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή οικονομικών στοιχείων εντός των
ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και αντίστροφα.
Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και για την οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα.
Υποβολή σε έντυπη μορφή στοιχείων μετά την καθοριζόμενη από την διακήρυξη
προθεσμία.
Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή οικονομικών στοιχείων εντός των
ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» και αντίστροφα.
Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και για την οποία δεν έχει
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα.
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15.

Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. 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.
ΑΡΘΡΟ 13
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως
αναλυτικά περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα Δικαιολογητικών. Οι προσφέροντες πρέπει να
συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω
υποπίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη και τα
ακόλουθα:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Α/Α

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που
θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο προμηθευτή.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο
ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το
απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 β του ΠΔ 118/07 ως δικαιολογητικό,
αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΝΑΙ

2.

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις
οποίες ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
α:
1.
Δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του
από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007
2.
Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής
διαχείρισης,
πτωχευτικού
συμβιβασμού,
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία).
3.
Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής
εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής
ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις
4.
Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο
αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα
στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και
το ειδικό επάγγελμα τους).
5.
Διαθέτουν τη χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα
που προβλέπεται στο α/α 5.β του παρόντος πίνακα περιγραφής
δικαιολογητικών.
6.
Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της
σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική
πρόσκληση
της
Αναθέτουσας
Αρχής
τα
επιμέρους
δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του
Ν3614/2007.
7.
Εφόσον
πρόκειται
για
συνεταιρισμό,
ότι
ο
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
8.
O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου
Αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται
για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην
περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο
δηλώνει ότι:
- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι:
Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο
3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την
έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
β:
1.
Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και εξαιτίας της
εκπτώσεώς του να του έχει απαγορευθεί, με απόφαση
αρμοδίου οργάνου, η συμμετοχή του σε Δημόσιους
Διαγωνισμούς
2.
Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

γ:

1.

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της
2.
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για
απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού
3.

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά
σύστασής τους, και συγκεκριμένα:
α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα
ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις
αυτού
ή
επικυρωμένο
αντίγραφο
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση
των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό,
στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον
αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του Υποψηφίου
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα
του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως
αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί
τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από
την ημερομηνία υποβολής προσφορών
ΝΑΙ
β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε :
1.
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα
τροποποιητικά
2.
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
περί των τροποποιήσεων του καταστατικού
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να
καταθέσει έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
δ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει
επιπλέον να καταθέσει:
Για κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όλα τα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
1.

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

για τη συμμετοχή του Μέλους:
στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
στο Διαγωνισμό
2.
Συμφωνητικό
Κοινοπραξίας όπου:

μεταξύ

των

μελών

της

Ένωσης/

να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη
δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό
και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει
κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο
σύνολο της Προσφοράς,
να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του
Έργου
να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία
επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
4.

Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου
της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία
συμμετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην
περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.
3310/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη
του απαραδέκτου γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση μη
υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, κατά το
στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την
επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και
οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου
προμηθευτή, δηλαδή:
α. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 1559/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται
ότι:
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της
επιχείρησης.
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών
ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και εξαιτίας της
εκπτώσεώς του να του έχει απαγορευθεί, με απόφαση
αρμοδίου οργάνου, η συμμετοχή του σε Δημόσιους
Διαγωνισμούς
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με
αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

ΝΑΙ
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β. (i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της
επιχείρησης ή (ii) αντίγραφο ή απόσπασμα του
ισολογισμού της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση περί
του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που
αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές
χρήσεις.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο
τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον
υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά
το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών ή
κοινοπραξίας προμηθευτών η συγκεκριμένη απαίτηση θα
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ΈνωσηςΚοινοπραξίας, υπολογιζόμενης της συμμετοχής κάθε μέλους
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην ΈνωσηΚοινοπραξία.
γ. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες
παραδόσεις για τα προσφερόμενα προϊόντα των τριών
τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση:
1. Του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα του προσφερόμενου προϊόντος.
2. Της ημερομηνίας παράδοσης.
3. Του ποσού παράδοσης.
Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια
αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί
από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός
φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν
προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν
παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν
τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. Η παραπάνω τεχνική
- επαγγελματική ικανότητα, σε περίπτωση ενώσεων
προμηθευτών ή κοινοπραξίας προμηθευτών θα καλύπτεται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας,
υπολογιζόμενης της συμμετοχής κάθε μέλους ανάλογα με το
ποσοστό συμμετοχής του στην Ένωση-Κοινοπραξία.
δ1. Δήλωση για τη χώρα καταγωγής — προέλευσης του υπό
προμήθεια είδους που προσφέρουν (άρθρο 18 παραγρ. 1 του
ΠΔ 118/2007) και της επιχειρηματικής μονάδας κατασκευής
του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της παρούσας.
δ2. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται
σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε
ποια(ες) αγορά(ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το
προσφερόμενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από
αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η
εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω
προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.
ε.
Δυνατότητα
επίκλησης
επαγγελματικής,
τεχνικής,
χρηματοοικονομικής ικανότητας τρίτων:
1. Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων ποιοτικής
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επιλογής ο προσφέρων δύναται να στηρίζεται και να κάνει
χρήση
της
επαγγελματικής
ή/και
τεχνικής
ή/και
χρηματοοικονομικής ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων,
ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού
και των εν λόγω φορέων, εφόσον αποδεικνύει τη δέσμευση
των τρίτων να διαθέσουν την επαγγελματική τους επάρκεια
ή/και τους τεχνικούς ή/και τους χρηματοοικονομικούς τους
πόρους στον προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης.
2. Η απόδειξη των ανωτέρω μπορεί ενδεικτικά να γίνεται με
απόφαση διοικητικού συμβουλίου ή καταστατικού οργάνου
διοίκησης ή σε κάθε περίπτωση του αποφασίζοντος οργάνου
του φορέα που διαθέτει την επαγγελματική ή/και τεχνική
ή/και χρηματοοικονομική του ικανότητα στον προσφέροντα,
με την οποία εγκρίνεται η συνεργασία με τον προσφέροντα
και η παροχή προς αυτόν της επαγγελματικής ή/και της
τεχνικής ή/και της χρηματοοικονομικής ικανότητας του
φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του προσφέροντα για
την εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να
είναι λεπτομερής και να αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στους
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για το έργο
και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για
την εκτέλεση του έργου. Με την ίδια απόφαση πρέπει ο
δανείζων να δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον προσφέροντα
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης
και να δηλώνει το πρόσωπο που θα έχει εξουσία να
υπογράφει δεσμευτικά για τον οικονομικό φορέα όλα τα
έγγραφα
που
απαιτούνται
για
το
διαγωνισμό,
περιλαμβανομένων και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη
δέσμευση του οικονομικού φορέα έναντι του προσφέροντα.
3. Σε περίπτωση επίκλησης ικανότητας τρίτου, ο προσφέρων
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά μη
αποκλεισμού και συμμετοχής και για τον οικονομικό φορέα
που διαθέτει την επαγγελματική ή/και τεχνική ή/και
χρηματοοικονομική του ικανότητα στον προσφέροντα. Σε
περίπτωση που ο ίδιος προσφέρων ανακηρυχθεί ανάδοχος,
υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικά κατακύρωσης και
για τον τρίτο δανείζων φορέα.

2.

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση
του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με
υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του
Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο.

3.

Η ως άνω Ένορκη Βεβαίωση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο
Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς».

4.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
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ΑΡΘΡΟ 14
Δικαιολογητικά που Υποβάλλονται κατά το Στάδιο της Κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που
του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε
μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
κάτωθι περιγραφόμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν από τον
προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία. Ο
προσφέρων πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»,
συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική
τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη και τα ακόλουθα:
α. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
β. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο
προμηθευτή.
γ. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή που
έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
δ. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο προμηθευτή το
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο
οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
ε. Για τους Έλληνες Πολίτες, απαιτούνται:
Α/Α
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1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

3

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ
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4

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό
προπτωχευτική
διαδικασία
εξυγίανσης.
Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

9

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

10

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον
που υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

ΝΑΙ
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στ. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
ζ. Για τους αλλοδαπούς πολίτες, απαιτούνται:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει
αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται
από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση
της
επαγγελματικής
του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα
της
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και
δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ.
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση
ή
ανάλογη
κατάσταση
που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το

ΝΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

5.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
προπτωχευτική
διαδικασία
εξυγίανσης
ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα
του
οικείου
Επιμελητηρίου/
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση
ενώπιον
αρμόδιας
αρχής
ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
Υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην
οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

10.

Πιστοποιητικά
όλων
των
οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης που ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης έκδοσης μετά
την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας
προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

η. Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση
του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

θ. Για τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα, απαιτούνται:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι
α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήματα
της
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας,
ψευδορκίας,
δωροδοκίας
και
δόλια
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί
να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο
Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

13.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

ι.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

ια. Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτούνται:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι
οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007
(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Υποψήφιος Ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση
καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από

αρχής, ότι

ο

Υποψήφιος

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από
το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

ΝΑΙ

12.

Υπεύθυνη δήλωση του v. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

13.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

15.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

ιβ. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
ιγ. Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, απαιτούνται:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ.
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης. ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

10.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

13.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

ιδ. Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση
του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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ιε.
Α/Α

1.

Για τις Ενώσεις/Κοινοπραξίες, απαιτούνται:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό
φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο, συνεταιρισμός).

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ιστ. Λοιπές απαιτήσεις:
1. Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Κατακύρωσης
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
2. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία
α. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική
μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο.
β. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και σε
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
γ. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Αντικατάσταση μέλους κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού απαγορεύεται.
δ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης
της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της
Ένωσης / Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα
αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα
εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της
Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 15
Εναλλακτικές Προσφορές
1.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη.

2.

Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιες φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται
σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της
απόρριψης των προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 16
Μερική Υποβολή Προσφορών

1.

Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας, ήτοι το σύνολο του
δημοπρατούμενου καταλόγου ειδών εξοπλισμού.

2.

Προσφορές για την υλοποίηση μέρους της διακηρυσσόμενης με την παρούσα προμήθειας δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
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ΑΡΘΡΟ 17
Εγγυητικές Επιστολές
1.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει
σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτός του αναλογούντος
ΦΠΑ), ήτοι ποσού 5.300,00 €.

2.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο
με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ΦΠΑ, επί της συνολικής συμβατικής αξίας.

3.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με
το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.

4.

Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).

5.

Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.

6.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής πρέπει να συμπληρώνονται όπως στο Υπόδειγμα του
Μέρους Δ της παρούσας.

7.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχει χρονική ισχύ μεγαλύτερη
κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και
επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης
Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους με την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την έλλειψη άλλως οριστικής κρίσης
επί τυχόν ασκηθησομένου ενδίκου μέσου.

8.

Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να έχει χρονική ισχύ
μεγαλύτερη κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.

9.

Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης αποδεσμεύεται με ευθύνη της
αρμόδιας Διεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., μετά την έγκριση του
Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

10.

Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

11.

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
ΑΡΘΡΟ 18
Ειδικοί Όροι

1.

Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά,
συμπληρωμένοι σύμφωνα με τα παρακάτω:
α. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι
τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν
αντίστοιχες απαντήσεις.
β. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας
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αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται
συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα.
Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
γ. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου
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.
δ. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της
τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια
κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή
του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας και υποστήριξης
κ.τ.λ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των
Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή δε της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός
πίνακας των περιεχομένων της.
ε. 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, κτλ.). Aντίστοιχα 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).
2.

Ως προς τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07:
α. Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή
των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λπ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα
πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης,
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή
από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
β. Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον
προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία
δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά
έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα
οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο
προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
γ. Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων
Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα
τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των
προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που
περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 118/2007,
να έχουν διενεργηθεί για το προσφερόμενο προϊόν και να έχουν εκδοθεί κατ’ ανώτατο
χρονικό όριο ενενήντα (90) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 19
Τιμές Προσφορών – Νόμισμα
1.

Η τιµή της προσφοράς για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου αντικειμένου θα
εκφράζεται σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

2.

Προσφορές που δεν δίνουν την τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον Φ.Π.Α.

4.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία

5.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρο το δημοπρατούμενο κατάλογο, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.

Για την περίπτωση Dumping – εξαγωγικών επιδοτήσεων:
α. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης
του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.
β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης
Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά
τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης
κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία
(τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την
Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία
καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί,
τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

8.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

9.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό
αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής
Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Εάν και
μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως
ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

10.

Η οικονομική προσφορά θα αφορά υποχρεωτικά στο σύνολο της προμήθειας. Τιμές προσφοράς ανά είδος του πίνακα εξοπλισμού δεν είναι αποδεκτές. Εφόσον
από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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ΑΡΘΡΟ 20
Διαδικασία Διενέργειας
1.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς και τεχνικούς λόγους αποκλείονται από
περαιτέρω αξιολόγηση

2.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού.

3.

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Γίνονται δεκτές οι προσφορές οι οποίες
καλύπτουν τεκμηριωμένα, με ισοδύναμο τρόπο, τις προδιαγραφές της διακήρυξης.

4.

Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται
από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 21
Αξιολόγηση Προσφορών

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή χωρίς
ΦΠΑ και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ.
60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.

21.1

21.2

Αξιολόγηση και Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών
1.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και
των τεχνικών προσφορών που έχουν υποβληθεί.

2.

Η ΕΔΔ στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο 10.2 της διακήρυξης
θα αποσφραγίσει τα εντύπως προσκομισθέντα δικαιολογητικά «Συμμετοχής Τεχνικών Προσφορών»

3.

Η ΕΔΔ συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο θα διαβιβάσει στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και η απόφασή του
γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους υποψήφιους αναδόχους έχοντας συνημμένο
το πρακτικό.

Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών
1.

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης
έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης από
την Αναθέτουσα Αρχή.

2.

Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά οι οικονομικές
προσφορές θα γνωστοποιηθεί, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή την
Αναθέτουσα Αρχή ηλεκτρονικά στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές.

3.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά
σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση.

4.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται

5.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών
προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της διακήρυξης.
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21.3

6.

Για τη σύναψη της Σύμβασης, οι προσφορές θα κριθούν με βάση το κριτήριο της
χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, υπό τον όρο ότι τα προσφερόμενα είδη
συνάδουν πλήρως με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Μέρος Β της
παρούσας.

7.

Προσφορά μόνο για υποείδος δεν είναι παραδεκτή.

8.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των
Προσφορών, κατά φθίνουσα αρίθμηση της προσφερόμενης τιμής, θα
ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.

9.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή θα
διαβιβάσει το πρακτικό της στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται
σχετικά, και με μέριμνά της γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους υποψήφιους
προμηθευτές η εκδοθείσα απόφαση.

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κατά το Στάδιο της Κατακύρωσης – Ολοκλήρωση
Αξιολόγησης
1.

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών (20) κατά
μέγιστο σύμφωνα με τον άρθρο 6 παρ. 2(α) του Π.Δ. 118/07, από την
κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σ’ αυτόν, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».

2.

Ο φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά επίσης σύμφωνα με τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης.

3.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
του φακέλου των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
προαναφερόμενη ειδοποίηση.

4.

Όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, την
πρώτη εργάσιμη ημέρα από την αποσφράγιση αυτών με αίτημα που υποβάλλουν
στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία αιτιολογημένα δύναται να
ορίσει άλλη ημέρα άσκησης του σχετικού δικαιώματος, σε καμία όμως περίπτωση
δεν δύναται να ορίσει ημερομηνία που είναι αργότερα της έκδοσης
κατακυρωτικής απόφασης.

5.

Η επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και
των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση.

6.

Η επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία
αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους
αναδόχους η απόφασή της για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.

7.

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
Άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης (παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007),
ή στο άρθρο 8 και 8α του Π.Δ.118/2007, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν
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προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.
8.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α
του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της
παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, η προσφορά του υποψήφιου
προμηθευτή απορρίπτεται.

9.

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή
που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού
προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα
διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν
οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων
υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για
την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, προϊόν ή
υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται
πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η
διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από
αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο (άρθρο 53 παρ.
5 Π.Δ. 60/2007).

10. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε.,
δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους
κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από
αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του
προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και
πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν
λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.
ΑΡΘΡΟ 22
Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Επιτροπής. Το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού ασύμφορο, να ματαιώσει τον διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει με τους ίδιους ή νέους
όρους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν γεννάται αξίωση αποζημίωσης υπέρ των συμμετεχόντων.
Η ανακοίνωση της απόφασης του Δ.Σ. θα γίνει εγγράφως προς τον ανάδοχο που αναδείχθηκε
μειοδότης.
Μετά τον έλεγχο και έγκριση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου
σύμβασης (στις περιπτώσεις που απαιτείται) και πριν την σύναψη της σύμβασης, το Δ.Σ. της
Αναθέτουσας Αρχής καλεί το Διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια να προσέλθει
εντός 10 ημερών να υπογράψει τη σύμβαση της προμήθειας, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Αν παρέλθει η οριζόμενη από την Αναθέτουσα
Αρχή προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί, το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να τον
κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την κατάπτωση υπέρ αυτής της εγγύησης συμμετοχής χωρίς
άλλη διατύπωση.
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Επίσης μπορεί να αποφασίσει διαζευκτικά ή αθροιστικά τις ακόλουθες κυρώσεις :
α.

β.

Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε
βάρος του εκπτώτου προμηθευτή.
Προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών της της
Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποίηση της απόφασης αυτής και των λόγων που οδήγησαν σε
αυτήν στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την
υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για την καλή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό
5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ενεργείται με ευθύνη της αρμόδιας
Διεύθυνσης της Αναθέτουσας Αρχής προς την Τράπεζα μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 23
Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας των υπό προμήθεια ειδών μετά την
οριστική παραλαβή τους.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35
του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07) και την με αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας & Οικονομικών.
Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις
περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ.118/07 προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σ’
αυτό οριζόμενα.
ΑΡΘΡΟ 24
Παράδοση Προμήθειας - Ρήτρες Καθυστέρησης
Εργασίες Εγκατάστασης
Ο ανάδοχος του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να αναλάβει όλες τις εργασίες, σε όσα είδη
απαιτείται, που είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή τους, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική
λειτουργία και χρήση. Τυχόν αποξηλώσεις, τροποποιήσεις ή επεμβάσεις, απαραίτητες για την
εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική λειτουργία και χρήση, είναι
αυτονόητο ότι περιλαμβάνονται στις παρούσες συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως
δηλώνεται ρητώς με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που πρέπει να περιλαμβάνεται
στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.
Παράδοση
Για την παράδοση της προμήθειας και τις ρήτρες τυχόν καθυστέρησης ισχύουν τα εξής:
Η παράδοσή θα γίνει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για όλα τα
είδη. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του «Αναδόχου», στο επί
των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών κτίριο του ΟΠΑ, εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00–13:30
μετά από συνεννόηση του «Αναδόχου» με την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Το είδος θα πρέπει να
παραδίδεται σε κιβώτια κλειστά, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία του «Αναδόχου», ο αριθμός του
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παραστατικού και ο αριθμός των δεμάτων.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού με επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρα 26 & 32 Κ.Π.Δ.
– Π.Δ.118/07). Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή
έκπτωτου.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ή εγκατάστασης του εξοπλισμού μπορεί να μετατίθεται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής. Μετάθεση
επιτρέπεται μόνον όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή δύναται να
συμφωνηθεί τρόπος ασφαλούς φύλαξης μέρους ή όλου του εξοπλισμού σε χώρο του Αναδόχου.
Έλεγχος Παράδοσης – Πρωτόκολλα Παραλαβής
Η Επιτροπή ελέγχει αν τα είδη του Εξοπλισμού είναι άρτια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης και αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Η έγκριση ή απόρριψη τμήματος ή ολόκληρης της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή και
ύστερα από τον προαναφερθέντα έλεγχο, γνωστοποιείται, με τις κατάλληλες αιτιολογήσεις ή
παρατηρήσεις, εγγράφως στον Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί την εξέλιξη της
εγκατάστασης του εξοπλισμού. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης,
συμπεριλαμβανόμενου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων, χωρίς η προμήθεια να έχει παραδοθεί, η
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον διαγωνιζόμενο. Στην περίπτωση που ο
διαγωνιζόμενος κηρύσσεται έκπτωτος η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για κάθε
δικαίωμα αποζημίωσης. Η καθυστέρηση παράδοσης της προμήθειας ή τμημάτων της από τον
ανάδοχο, με υπαιτιότητά του, συνεπάγεται αυτοδικαίως προς όφελος της Αναθέτουσας Αρχής και σε
βάρος του ανάδοχου την επιβολή ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση.
Κανένα από τα δύο μέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές είναι απόρροια ανώτερης βίας.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας θα είναι ο προβλεπόμενος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των
περιεχομένων της παρούσας Διακήρυξης, μπορεί δε να παρατείνεται αιτιολογημένα από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως προβλέπεται στη σύμβαση.
Πριν από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και μετά την εγκατάσταση του
εξοπλισμού, πραγματοποιείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών του παραδοτέου εξοπλισμού από την ορισθησομένη για τον σκοπό αυτό Επιτροπή, εντός της συμβατικής προθεσμίας ή ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου και συντάσεται σχετικό Πρωτόκολλο.
Το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται εντός 10 ημερών από την εκπλήρωση όλων των τυχόν
αναφερομένων παρατηρήσεων, σε συνέχεια σχετικής ειδοποίησης του αναδόχου.
Εγγύηση
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση για την καλή λειτουργία του
εξοπλισμού, καθώς και από εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Κατά το διάστημα του χρόνου εγγύησης της για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και με
εξαίρεση βλάβες που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν
σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές
κ.λπ.), η διατήρηση των ειδών εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί αποκλειστική
ευθύνη του αναδόχου, στο πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας.
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ΑΡΘΡΟ 25
Δικαίωμα Ματαίωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
και αποκλειστικά για τους οικείους λόγους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ
118/07), διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει:
α.
Τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού.
β.
Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 26
Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί
1. Ο Προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, τον οποίο
θα παραδώσει.
2. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 27
Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά δικαιώματα - Εκχωρήσεις / Μεταβιβάσεις
1. Εμπιστευτικότητα
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο
Προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της προμήθειας και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
2. Πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την
προμήθεια, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που
μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη
προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.
3. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
α) Απαγορεύεται η εκχώρηση ή/και μεταβίβαση τμήματος ή του συνόλου της
προμήθειας σε τρίτο (πέραν των επιτρεπόμενων από την παρούσα διακήρυξη)
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της Αναθέτουσας Αρχής.
β)

Η σχετική απαγόρευση δεν καταλαμβάνει εκχωρήσεις προς τράπεζες ή άλλα
πιστωτικά ιδρύματα προς σκοπό χρηματοδοτήσεως του αναδόχου, οι δε εν λόγω
εκχωρήσεις δύναται να λάβουν χώρα κατόπιν σχετικής έγγραφης συμφωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 28
Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ.
118/2007 & του Ν.3886/2010.
2. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
3. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν
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κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
4. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 29
Τεκμήριο από τη Συμμετοχή στη Διαδικασία
1. Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο άλλως εξώδικη
ομολογία ότι ο προσφέρων αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
σύμπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας διακήρυξης και των
τευχών που τη συνοδεύουν, καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο προσφέρων, αλλά και κάθε
μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται
ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας.
3. Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους
με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης
(συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή
προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.
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ΜΕΡΟΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Ειδικοί Όροι
1. Η τεχνική προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τις τεχνικές περιγραφές και τις πιστοποιήσεις, που μπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα. Όλα τα στοιχεία των προσφορών που αφορούν σε ένα είδος θα αποτελούν ενιαία
ενότητα.
2. Προσφορές που περιλαμβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των απαιτήσεων της Διακήρυξης, κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται.
3. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά για μέρος των ειδών του εξοπλισμού που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται εφόσον
προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και
σελίδας.
6. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations) για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την
εξήγηση της έννοιάς τους.
7. Προσφορά που είναι αόριστη, ασαφής και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΑΡΘΡΟ 2
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. Τεχνικές προδιαγραφές ασύρματου εξοπλισμού
1.1. Πίνακας Σημείων Πρόσβασης ασύρματου δικτύου (Access Points)
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο – Σειρά

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑΙ

2

Αριθμός μονάδων πρόσβασης με ενσωματωμένες κεραίες (access point)

30

3

Να προβλέπεται και να παρέχεται εξοπλισμός επιτοίχιας
ανάρτησης και ανάρτησης από κανάλια ψευδοροφής

ΝΑΙ

4

Να μπορεί να γίνει κεντρική διαχείριση όλων των ασύρματων σταθμών από κεντρική μονάδα (wireless
controller)

ΝΑΙ

5

Υποστήριξη προτύπων ασύρματης επικοινωνίας IEEE
802.11a, 802.11b, 802.11g, και 802.11n, με ταυτόχρονη χρήση ομάδων συχνοτήτων 2.4 GHz και 5 GHz.

ΝΑΙ

6

Μέγιστο data rate: 54 Mbps με 802.11a και 802.11g,
και τουλάχιστον 300Mbps με 802.11n

ΝΑΙ

7

Να
διαθέτει
μία
θύρα
Gigabit
(10/100/1000Mbps autosensing) RJ 45

ΝΑΙ

8

Υποστήριξη τροφοδοσίας

9

Ethernet

Είτε πάνω από καλώδιο UTP με χρήση συσκευής
τροφοδοσίας (power injector)
είτε με υποστήριξη τροφοδοσίας βάση του προτύπου IEEE 802.3af πάνω από σύνδεση UTP σε μεταγωγέα ορόφου
Υποστήριξη τουλάχιστον έντεκα συχνοτικών καναλιών
μετάδοσης στο πεδίο των 2.4GHz, από τα οποία τουλάχιστον τα 3 να είναι πλήρως ανεξάρτητα. (Ευρωπαϊκό πρότυπο ETSI)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

NAI

10

Υποστήριξη δεκαοκτώ συχνοτικά ανεξάρτητων καναλιών μετάδοσης στο πεδίο των 5GHz. (Ευρωπαϊκό πρότυπο ETSI)

ΝΑΙ

11

Δυνατότητα αυτόματης διαμόρφωσης της ισχύος μετάδοσης

ΝΑΙ

12

Να διαθέτει σύμπλεγμα ενσωματωμένων και με εξωτερική σύνδεση, πολυκατευθυντικών κεραιών για ασύρματη δικτύωση στα 2.4GHz, και στα 5GHz

ΝΑΙ

13

Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας

<= 0 oC

14

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας

>= 40 oC

15

Ελάχιστη υγρασία λειτουργίας

<= 15%

16

Μέγιστη υγρασία λειτουργίας

>= 90%
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17

Υποστήριξη λειτουργίας ασύρματου σημείου πρόσβασης κάτω από τον έλεγχο ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών λειτουργίας ασύρματου δικτύου

NAI

18

Υποστήριξη τεχνολογιών MIMO
multiple-outputs) τουλάχιστον 2x2

ΝΑΙ

19

Να αναφερθεί το πλήθος των υποστηριζόμενων SSIDs

ΝΑΙ

20

Υποστήριξη χαρακτηριστικών QoS (ποιότητα υπηρεσιών) για δημιουργία προτεραιοτήτων σε δεδομένα φωνής και εικόνας ΙΕΕΕ802.11e

ΝΑΙ

21

Δυνατότητα διαφανούς μετάβασης των ασύρματων
clients κατά τη μετακίνησή τους μεταξύ των σημείων
πρόσβασης του δικτύου (roaming)

NAI

22

Υποστήριξη WMM

NAI

23

Υποστήριξη προτύπων ασφαλείας
κρυπτογράφησης ΑΕS/TKIP

24

Υποστήριξη πιστοποίησης χρηστών 802.1x EAP

ΝΑΙ

25

Υποστήριξη λειτουργίας Client Access και Mesh.

NAI

26

Να φέρει Wi-Fi πιστοποίηση

ΝΑΙ

27

Προδιαγραφές Ασφαλείας - IEC 60950,

NAI

(multiple-inputs,

WPA/WPA2

και

ΝΑΙ

EN 60950
28

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών

NAI

EN 300.328, ΕΝ 301.893, EN 301.489,
FCC Part 15
29

Σημάνσεις
(WEEE)

σύμφωνα

με

την Οδηγία

30

Συμβατότητα με Οδηγίες
2002/95/EC (RoHS)

31

Εγγύηση LIFETIME του συστήματος

Ευρωπαϊκής

2002/96/EC

NAI

Επιτροπής

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.2. Πίνακας Ελεγκτή Ασύρματου Δικτύου
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μοντέλο – Κατασκευαστής

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑΙ

2

Αριθμός μονάδων

3

Αυτόνομες Συσκευές

ΝΑΙ

4

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο ενσωματωμένες θύρες
Ethernet 10/100/1000 BaseTΧ.

ΝΑΙ

5

Να διαθέτει σειριακή θύρα Console για τοπική διαχείριση

ΝΑΙ

6

Ο ελεγκτής στην προσφερόμενη σύνθεση να μπορεί να
υποστηρίξει τουλάχιστον 40 Access Points

NAI

7

Ο ελεγκτής να μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον 200
Access Poitns μετά από αναβάθμιση.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1
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8

Ύπαρξη διαγνωστικών λυχνιών για διάγνωση κανονικής
λειτουργίας, λειτουργία Ethernet κ.α.

ΝΑΙ

9

Υποστήριξη λειτουργίας σε σύνολο πολλαπλών ελεγκτών (cluster ή stack ή λειτουργικά ισοδύναμου) για
την εξυπηρέτηση του συνόλου των ασύρματων σημείων πρόσβασης.

ΝΑΙ

10

Πλήρης συμβατότητα με IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
και ΙΕΕΕ 802.11n για ασύρματη δικτύωση.

ΝΑΙ

11

Το σύνολο των προσφερόμενων ελεγκτών (cluster ή
stack) να μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον 100%
παραπάνω από τα ζητούμενα ασύρματα σημεία πρόσβασης.

ΝΑΙ

12

Το σύνολο των προσφερόμενων ελεγκτών (cluster ή
stack) να μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον 1.000
Guest ασύρματους χρήστες (Μη πιστοποιημένοι χρήστες)

ΝΑΙ

13

Να αναφερθεί το πλήθος υποστήριξης και δημιουργίας
διαφορετικών SSIDs καθώς και της υποστήριξης συσχετισμού των SSIDs με τα αντίστοιχα VLANs

ΝΑΙ

14

Υποστήριξη 802.1q VLAN tagging

ΝΑΙ

15

Υποστήριξη χαρακτηριστικών QoS (ποιότητα υπηρεσιών) συμβατών με το πρότυπο IEEE802.11e/WMM (WiFi Multimedia) για δημιουργία προτεραιοτήτων σε δεδομένα φωνής και δυνατότητα roaming χωρίς διακοπή
κλήσεων.

ΝΑΙ

16

Υποστήριξη διαφανούς μετάβασης των ασύρματων
clients κατά τη μετακίνησή τους μεταξύ των σημείων
πρόσβασης του δικτύου (roaming)

ΝΑΙ

17

Υποστήριξη Αυτόματης προσαρμογής ισχύος & Καναλιών εκπομπής

ΝΑΙ

18

Υποστήριξη band steering για αυτόματη μεταγωγή των
χρηστών από τα 2,4GHz στα 5GHz

ΝΑΙ

19

Υποστήριξη WPA και WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

ΝΑΙ

20

Υποστήριξη WEP (Wired Equivalent Privacy) κρυπτογράφησης

ΝΑΙ

21

Υποστήριξη κρυπτογράφησης IEEE802.11i με Temporal
Key Integrity Protocol (TKIP) και Advanced Encryption
Standard (AES)

ΝΑΙ

22

Υποστήριξη των ακολούθων ΑΑΑ (Authentication,
Authorization & Accounting) προτύπων και χαρακτηριστικών:

ΝΑΙ

23

24

Radius Authentication
Radius Accounting
Active Directory (AD)
802.1Χ μέσω του ελεγκτή καθώς ή/και μέσω των
access point
Υποστήριξη IEEE 802.1x πιστοποίησης σε συνεργασία
με το πρωτόκολλο ΕΑΡ (Extensible Authentication
Protocol).
Δυνατότητα υποστήριξης Web-based “Captive Portal”
interface

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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25

Ενσωματωμένο Stateful Inspection Firewall

ΝΑΙ

26

Υποστήριξη NAT/PAT

ΝΑΙ

27

Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά
QoS

ΝΑΙ

28

Δυνατότητα εξαγωγής της κίνησης από τα Access
Points χωρίς να είναι απαραίτητη η προώθηση στον
ελεγκτή.

ΝΑΙ

29

Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά
ασφαλείας

ΝΑΙ

30

Σημάνσεις σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EC
(WEEE)

ΝΑΙ

31

Συμβατότητα με Οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2002/95/EC (RoHS) και 2002/96/EC (WEEE)

ΝΑΙ

32

Ασφάλεια - Συμβατό με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης
73/23/EEC ή 2006/95/EC.

ΝΑΙ

33

Eγγύηση LIFETIME του συστήματος

ΝΑΙ
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2. Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταγωγέων (switches)
2.1. Πίνακας Μεταγωγού Ισογείου
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μοντέλο – Κατασκευαστής

2

Αριθμός μονάδων

3

Να διαθέτει τουλάχιστον 6 slots για υποστήριξη καρτών
I/O

ΝΑΙ

4

Να έχει την δυνατότητα να δεχτεί διπλά management
modules σε slots διαφορετικά των 6 της προδιαγραφής 3.

ΝΑΙ

5

Να διαθέτει σειριακή θύρα Console για τοπική διαχείριση

ΝΑΙ

6

Μέγιστη ταχύτητα μεταγωγής.

>750Gbps

7

Μέγιστη ταχύτητα προώθησης πακέτων.

>480Mpps

8

TροφοδοτικόACPowersupply (220/240 Volt, 50/60 Ηz) με
ισχύ 6000W(PoE)

9

Δυνατότητα τοποθέτησης σε ικρίωμα 19 ’’

ΝΑΙ

10

Ο μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον 88 Ethernet θύρες
ταχύτητας 10/100/1000Mbps οι οποίες θα είναι PoE+

ΝΑΙ

11

O μεταγωγός να διαθέτει διπλά management modules εσωτερικού Backplane ταχύτητας τουλάχιστον 380Gbps

ΝΑΙ

12

O μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον 8 υποδοχές για θύρες ταχύτητας 10G

ΝΑΙ

13

Ο μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον 6 θύρες 10G LC SR

ΝΑΙ

14

Ο μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον 1 θύρα 10G LC LR

ΝΑΙ

15

IPv4, IPv6,
RIPv1/v2 &RIPng
Open Shortest Path First (OSPF) v2 and v3,
Border Gateway Protocol (BGP), BGPv4, BGP+
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS
DHCP over IPv4 and IPv6
RADIUS
TACACS
MPLS (Multiprotocol Label Switching)
Multicast Internet Group Management Protocol
(IGMP v1, v2, v3),

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

2

ΝΑΙ
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16

17

IGMP v1, v2, v3 Snooping,
Protocol Independent Multicast Sparse mode
(PIM SM) over IPv4 and IPv6
Protocol Independent Multicast Dense mode (PIMDM)
over IPv4 and IPv6,
PIM Source Specific Multicast (SSM) over IPv4 and
IPv6,
IS-IS over IPv4 and IPv6
Network Address Translation (NAT)
IEEE 802.1Q
EEE 802.1ad Q-in-Q
Equal Cost Routing
Policy Routing
MPLS Layer 2 and Layer 3 VPN
MPLS forwarding
MPLS-TE
RSVP-TE
VPLS
Authentication, authorization, and Accounting (AAA)
NETFLOW, sFlow ή αντίστοιχο,
MAC based authentication,
Access control Lists (ACLs)
Standard IP Security (IPsec)
Ο μεταγωγός να υποστηρίζει Virtual Stacking (όχι απλή
διαχείριση με μία ΙΡ διεύθυνση) ακόμα και όταν τα
switches είναι απομακρυσμένα μεταξύ τους.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

18

Δυνατότητα να δεχτεί Firewall Module

ΝΑΙ

19

Δυνατότητα να δεχτεί Module με ασύρματο ελεγκτή δικτύου

ΝΑΙ

20

H διαχείρισή του να υποστηρίζει Simple Network

ΝΑΙ

Management Protocol (SNMPv3), SSHv2, Remote
Monitoring (RMON), syslog, Netflow/sFlow.
21

Να έχει ενσωματωμένη WEB-Based αρχιτεκτονική εφαρμογής διαχείρισης

ΝΑΙ

22

UL 60950-1; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1;
EN 60950-1/A11

ΝΑΙ

23

VCCI Class A

ΝΑΙ

EN 55022 Class A
ICES-003 Class A
ANSI C63.4 2003
AS/NZS CISPR 22 Class A
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005

ΝΑΙ

EMC Directive 2004/108/EC
FCC (CFR 47, Part 15) Class A
24

Eγγύηση για 3 έτη 24x7xNBD

ΝΑΙ
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2.2. Πίνακας Μεταγωγού 2ου Ορόφου
1

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μοντέλο – Κατασκευαστής

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑΙ

2

Αριθμός μονάδων

1

3

Να διαθέτει τουλάχιστον 6 slots για υποστήριξη καρτών I/O

ΝΑΙ

4

Να έχει την δυνατότητα να δεχτεί διπλά management
modules σε slots διαφορετικά των 6 της προδιαγραφής
3.

ΝΑΙ

5

Να διαθέτει σειριακή θύρα Console για τοπική διαχείριση

ΝΑΙ

6

Μέγιστη ταχύτητα μεταγωγής.

>750Gbps

7

Μέγιστη ταχύτητα προώθησης πακέτων.

>480Mpps

8

TροφοδοτικόACPowersupply (220/240 Volt, 50/60 Ηz)
με ισχύ 6000W(PoE)

2

9

Δυνατότητα τοποθέτησης σε ικρίωμα 19 ’’

ΝΑΙ

10

Ο μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον 173 Ethernet
θύρες ταχύτητας 10/100/1000Mbps οι οποίες θα είναι
PoE+

ΝΑΙ

11

O μεταγωγός να διαθέτει διπλά management modules
εσωτερικού Backplane ταχύτητας τουλάχιστον
380Gbps

ΝΑΙ

12

Ο μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον 1 θύρα 10G LC
SR

ΝΑΙ

13

IPv4, IPv6,
RIPv1/v2 &RIPng
Open Shortest Path First (OSPF) v2 and v3,
Border Gateway Protocol (BGP), BGPv4, BGP+
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS
DHCP over IPv4 and IPv6
RADIUS
TACACS
MPLS (Multiprotocol Label Switching)
Multicast Internet Group Management Protocol
(IGMP v1, v2, v3),
IGMP v1, v2, v3 Snooping,
Protocol Independent Multicast Sparse mode
(PIM SM) over IPv4 and IPv6
Protocol Independent Multicast Dense mode
(PIMDM) over IPv4 and IPv6,
PIM Source Specific Multicast (SSM) over IPv4 and
IPv6,
IS-IS over IPv4 and IPv6
Network Address Translation (NAT)
IEEE 802.1Q
EEE 802.1ad Q-in-Q
Equal Cost Routing

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
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Policy Routing
MPLS Layer 2 and Layer 3 VPN
MPLS forwarding
MPLS-TE
RSVP-TE
VPLS
Authentication, authorization, and Accounting
(AAA)
NETFLOW, sFlow ή αντίστοιχο,
MAC based authentication,
Access control Lists (ACLs)
Standard IP Security (IPsec)
Ο μεταγωγός να υποστηρίζει Virtual Stacking (όχι απλή
διαχείριση με μία ΙΡ διεύθυνση) ακόμα και όταν τα
switches είναι απομακρυσμένα μεταξύ τους.

ΝΑΙ

16

Δυνατότητα να δεχτεί Firewall Module

ΝΑΙ

17

Δυνατότητα να δεχτεί Module με ασύρματο ελεγκτή
δικτύου

ΝΑΙ

18

H διαχείρισή του να υποστηρίζει Simple Network

ΝΑΙ

14

15

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Management Protocol (SNMPv3), SSHv2, Remote
Monitoring (RMON), syslog, Netflow/sFlow.
19

Να έχει ενσωματωμένη WEB-Based αρχιτεκτονική εφαρμογής διαχείρισης

ΝΑΙ

20

-UL 60950-1; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 609501; EN 60950-1/A11

ΝΑΙ

21

VCCI Class A

ΝΑΙ

EN 55022 Class A
ICES-003 Class A
ANSI C63.4 2003
AS/NZS CISPR 22 Class A
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005
EMC Directive 2004/108/EC
FCC (CFR 47, Part 15) Class A
22

Eγγύηση για 3 έτη 24x7xNBD

ΝΑΙ
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2.3. Πίνακας Μεταγωγών 3ου Ορόφου
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο – Σειρά

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑΙ

2

Αριθμός μονάδων

3

3

Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα
19’’.

ΝΑΙ

4

Tαχύτητα μεταγωγής δεδομένων στον κεντρικό δίαυλο (Forwarding capacity L2 & L3)

176 Gbps

5

Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων επιπέδου 2 & 3
(Mpps)

130 Mpps

6

Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων

16.000

7

Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) Gigabit
Ethernet
θύρες
10/100/1000,
με
αυτόπροσδιοριζόμενη επιλογή, Auto-MDIx. Ολες οι θύρες
θα πρέπει να είναι PoE+ βάση του προτύπου 802.3at

NAI

8

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για
θύρες τύπου SFP+ που να υποστηρίζουν 1/10GbE,
για 1000Base-SX/LX/LH, 1000Base-T και 10G SR/LR
καθώς και 10G SFP+ Direct Attach Copper (DAC)
καλώδια

ΝΑΙ

9

Θα πρέπει να προσφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός
1000BaseSX SFPs και τα Stacking cables για την υλοποίηση της στοιβάδας.

ΝΑΙ

10

Να διαθέτει μία θύρα 10G LC SR (ολόκληρη η στοίβα)

ΝΑΙ

11

Να διαθέτει serial console θύρα RJ45

NAI

12

Υποστήριξη εφεδρικού τροφοδοτικού

NAI

13

Υποστήριξη δομοστοιβάδας (Virtual Switch) για τουλάχιστον εννέα (9) μονάδες μεταγωγών της ιδίας
σειράς. Η στοίβα θα πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί
και μέσω του δικτύου (όχι απλά κοινή διαχείριση με
μία ΙΡ διεύθυνση)

ΝΑΙ

14

Μνήμη RAM & Flash

>=1GB RAM

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

>=128MB
flash
15

Να αναφερθεί το πλήθος των υποστηριζόμενων νοητών δικτύων – VLANs (Port VLAN’s)

ΝΑΙ

16

Υποστήριξη QoS χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

NAI

Traffic prioritization (IEEE 802.1p)
Layer 4 prioritization
Class of Service (CoS)
IEEE 802.1p priority bits
Rate limiting
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17

18

19

20

Υποστήριξη χαρακτηριστικών Ασφάλειας - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
RADIUS, TACACS+
ACL (IPv4 & IPv6)
IEEE802.1X based authentication
Port Security
Port Isolation
MAC address-based Authentication
Τα προσφερόμενα Switches θα πρέπει να υποστηρίζουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά Αξιοπιστίας,
Link Resiliency - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
802.3ad (LACP) ή άλλο ισοδύναμο υποστηρίζοντας τον συνδυασμό τουλάχιστον 8 θυρών
σε μία λογική σύνδεση (Gigabit ή 10GbE)
802.1w – Rapid Spanning Tree
802.1s – Multiple Spanning Tree (MSTP)
Per-VLAN Spanning Tree (PVST+)
Υποστήριξη χαρακτηριστικών IP Multicast
Routing - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε
μετά από αναβάθμιση.
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)
Υποστήριξη LLDP-CDP compatibility
Internet Group Management Protocol
(IGMP) snooping
Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 2 (Layer 2) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υποστήριξη Jumbo Frames στις Gigabit θύρες 9Κ
Υποστήριξη port mirroring
Auto MDI/MDIX
21

22

Υποστήριξη των κάτωθι χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
Packet Buffer μέγεθος >=3MB
Latency στο 10Gbps <1.5μsec
Latency στο 1Gbps <5μsec
Υποστήριξη Voice VLAN, Guest VLAN

ΝΑΙ

ΝΑΙ

23

Υποστήριξη IEEE 802.1ad Q-in-Q και Selective Q-inQ

ΝΑΙ

24

Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 3 (Layer 3) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

NAI

Address Resolution Protocol (ARP)
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
UDP (User Datagram Protocol Forwarding
Static routing
RIPv1 & RIPv2
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25

Υποστήριξη Static Routes IPv4 & IPv6 – να αναφερθεί ο αριθμός των routes

>=512 entries
(IPv4)
>=256 entries
(Ipv6)

26

Υποστήριξη Energy Efficiency μηχανισμών όπως EEE
(Energy Efficient Ethernet)

NAI

27

Υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης

NAI

28

SNMPv1, v2c, and v3
RMON
Web management
Remote monitoring (RMON)
FTP, TFTP support
Simple Network Time Protocol (SNTP) ή
Network Time Protocol (NTP)
CLI
Πλήρη υποστήριξη Διαχείρισης & παραμετροποίησης μέσω CLI, telnet, Web UI ή και
συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής
Προδιαγραφές ασφαλείας

NAI

29

30

EN 60950 European Certification
UL60950 US certification
Lifetime Warranty – Εγγύηση εφόρου ζωής για τη
διάρκεια κατοχής του προσφερόμενου εξοπλισμού
Software/OS updates & upgrades – δυνατότητα
πρόσβασης σε firmware/OS αναβαθμίσεις λογισμικού
για τη διάρκεια κατοχής του προσφερόμενου εξοπλισμού

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.4. Πίνακας Μεταγωγού 1ου Ορόφου
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο – Σειρά

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑΙ

2

Αριθμός μονάδων

3

Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19’’.

ΝΑΙ

4

Tαχύτητα μεταγωγής δεδομένων στον κεντρικό δίαυλο
(Forwarding capacity L2 & L3)

176 Gbps

5

Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων επιπέδου 2 & 3 (Mpps)

130 Mpps

6

Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων

7

Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) Gigabit Ethernet
θύρες 10/100/1000, με αυτό-προσδιοριζόμενη επιλογή, AutoMDIx. Ολες οι θύρες θα πρέπει να είναι PoE+ βάση του προτύπου 802.3at

NAI

8

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για θύρες τύπου
SFP+ που να υποστηρίζουν 1/10GbE, για 1000Base-SX/LX/LH,
1000Base-T και 10G SR/LR καθώς και 10G SFP+ Direct Attach
Copper (DAC) καλώδια

ΝΑΙ

9

Θα πρέπει να προσφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός 1000BaseSX
SFPs και τα Stacking cables για την υλοποίηση της στοιβάδας.

ΝΑΙ

10

Να διαθέτει μία θύρα 10G LC SR (ολόκληρη η στοίβα)

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2

16.000
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11

Να διαθέτει serial console θύρα RJ45

NAI

12

Υποστήριξη εφεδρικού τροφοδοτικού

NAI

13

Υποστήριξη δομοστοιβάδας (Virtual Switch) για τουλάχιστον εννέα (9) μονάδες μεταγωγών της ιδίας σειράς. Η στοίβα θα πρέπει
να μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω του δικτύου (όχι απλά κοινή
διαχείριση με μία ΙΡ διεύθυνση)

ΝΑΙ

14

Μνήμη RAM & Flash

>=1GB RAM
>=128MB flash

15

Να αναφερθεί το πλήθος των υποστηριζόμενων νοητών δικτύων
– VLANs (Port VLAN’s)

ΝΑΙ

16

Υποστήριξη QoS χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την
παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

NAI

17

18

19

20

Traffic prioritization (IEEE 802.1p)
Layer 4 prioritization
Class of Service (CoS)
IEEE 802.1p priority bits
Rate limiting
Υποστήριξη χαρακτηριστικών Ασφάλειας - ενσωματωμένα
κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
RADIUS, TACACS+
ACL (IPv4 & IPv6)
IEEE802.1X based authentication
Port Security
Port Isolation
MAC address-based Authentication
Τα προσφερόμενα Switches θα πρέπει να υποστηρίζουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά Αξιοπιστίας, Link Resiliency - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
802.3ad (LACP) ή άλλο ισοδύναμο υποστηρίζοντας τον
συνδυασμό τουλάχιστον 8 θυρών σε μία λογική σύνδεση
(Gigabit ή 10GbE)
802.1w – Rapid Spanning Tree
802.1s – Multiple Spanning Tree (MSTP)
Per-VLAN Spanning Tree (PVST+)
Υποστήριξη χαρακτηριστικών IP Multicast Routing - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)
Υποστήριξη LLDP-CDP compatibility
Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping
Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 2 (Layer 2) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υποστήριξη Jumbo Frames στις Gigabit θύρες 9Κ
Υποστήριξη port mirroring
Auto MDI/MDIX
21

22

Υποστήριξη των κάτωθι χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα
κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
Packet Buffer μέγεθος >=3MB
Latency στο 10Gbps <1.5μsec
Latency στο 1Gbps <5μsec
Υποστήριξη Voice VLAN, Guest VLAN

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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23

Υποστήριξη IEEE 802.1ad Q-in-Q και Selective Q-in-Q

ΝΑΙ

24

Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 3 (Layer 3) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

NAI

25

Address Resolution Protocol (ARP)
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
UDP (User Datagram Protocol Forwarding
Static routing
RIPv1 & RIPv2
Υποστήριξη Static Routes IPv4 & IPv6 – να αναφερθεί ο αριθμός
των routes

>=512 entries
(IPv4)
>=256 entries
(Ipv6)

26

Υποστήριξη Energy Efficiency μηχανισμών όπως EEE (Energy
Efficient Ethernet)

NAI

27

Υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης

NAI

28

SNMPv1, v2c, and v3
RMON
Web management
Remote monitoring (RMON)
FTP, TFTP support
Simple Network Time Protocol (SNTP) ή Network Time
Protocol (NTP)
CLI
Πλήρη υποστήριξη Διαχείρισης & παραμετροποίησης μέσω CLI, telnet, Web UI ή και συγκεκριμένης διαδικτυακής
εφαρμογής
Προδιαγραφές ασφαλείας

NAI

29
30

EN 60950 European Certification
UL60950 US certification
Lifetime Warranty – Εγγύηση εφόρου ζωής για τη διάρκεια κατοχής του προσφερόμενου εξοπλισμού

ΝΑΙ

Software/OS updates & upgrades – δυνατότητα πρόσβασης σε
firmware/OS αναβαθμίσεις λογισμικού για τη διάρκεια κατοχής
του προσφερόμενου εξοπλισμού

ΝΑΙ

2.5. Πίνακας Μεταγωγών 4ου Ορόφου
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο – Σειρά

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

1
2

Αριθμός μονάδων

3

3

Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19’’.

ΝΑΙ

4

Tαχύτητα μεταγωγής δεδομένων στον κεντρικό δίαυλο
(Forwarding capacity L2 & L3)

176 Gbps

5

Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων επιπέδου 2 & 3 (Mpps)

130 Mpps

6

Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων

16.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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7

Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) Gigabit
Ethernet θύρες 10/100/1000, με αυτό-προσδιοριζόμενη επιλογή, Auto-MDIx. Ολες οι θύρες θα πρέπει να είναι PoE+
βάση του προτύπου 802.3at

NAI

8

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για θύρες
τύπου SFP+ που να υποστηρίζουν 1/10GbE, για 1000BaseSX/LX/LH, 1000Base-T και 10G SR/LR καθώς και 10G SFP+
Direct Attach Copper (DAC) καλώδια

ΝΑΙ

9

Θα πρέπει να προσφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός
1000BaseSX SFPs και τα Stacking cables για την υλοποίηση
της στοιβάδας.

ΝΑΙ

10

Να διαθέτει μία θύρα 10G LC SR (ολόκληρη η στοίβα)

11

Να διαθέτει serial console θύρα RJ45

NAI

12

Υποστήριξη εφεδρικού τροφοδοτικού

NAI

13

Υποστήριξη δομοστοιβάδας (Virtual Switch) για τουλάχιστον
εννέα (9) μονάδες μεταγωγών της ιδίας σειράς. Η στοίβα θα
πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω του δικτύου (όχι
απλά κοινή διαχείριση με μία ΙΡ διεύθυνση)

ΝΑΙ

14

Μνήμη RAM & Flash

>=1GB RAM
>=128MB flash

15

Να αναφερθεί το πλήθος των υποστηριζόμενων νοητών δικτύων – VLANs (Port VLAN’s)

ΝΑΙ

16

Υποστήριξη QoS χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά
την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

NAI

17

18

Traffic prioritization (IEEE 802.1p)
Layer 4 prioritization
Class of Service (CoS)
IEEE 802.1p priority bits
Rate limiting
Υποστήριξη χαρακτηριστικών Ασφάλειας - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
RADIUS, TACACS+
ACL (IPv4 & IPv6)
IEEE802.1X based authentication
Port Security
Port Isolation
MAC address-based Authentication
Τα προσφερόμενα Switches θα πρέπει να υποστηρίζουν τα
κάτωθι χαρακτηριστικά Αξιοπιστίας, Link Resiliency ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

NAI

ΝΑΙ

802.3ad (LACP) ή άλλο ισοδύναμο υποστηρίζοντας
τον συνδυασμό τουλάχιστον 8 θυρών σε μία λογική
σύνδεση (Gigabit ή 10GbE)
802.1w – Rapid Spanning Tree
802.1s – Multiple Spanning Tree (MSTP)
Per-VLAN Spanning Tree (PVST+)
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19

20

Υποστήριξη χαρακτηριστικών IP Multicast Routing ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)
Υποστήριξη LLDP-CDP compatibility
Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping
Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 2 (Layer 2) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά
από αναβάθμιση.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υποστήριξη Jumbo Frames στις Gigabit θύρες 9Κ
Υποστήριξη port mirroring
Auto MDI/MDIX
21

Υποστήριξη των κάτωθι χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

ΝΑΙ

22

Packet Buffer μέγεθος >=3MB
Latency στο 10Gbps <1.5μsec
Latency στο 1Gbps <5μsec
Υποστήριξη Voice VLAN, Guest VLAN

ΝΑΙ

23

Υποστήριξη IEEE 802.1ad Q-in-Q και Selective Q-in-Q

ΝΑΙ

24

Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 3 (Layer 3) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά
από αναβάθμιση.

NAI

25

Address Resolution Protocol (ARP)
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
UDP (User Datagram Protocol Forwarding
Static routing
RIPv1 & RIPv2
Υποστήριξη Static Routes IPv4 & IPv6 – να αναφερθεί ο αριθμός των routes

>=512 entries
(IPv4)
>=256 entries
(Ipv6)

26

Υποστήριξη Energy Efficiency μηχανισμών όπως EEE (Energy
Efficient Ethernet)

NAI

27

Υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης

NAI

28

SNMPv1, v2c, and v3
RMON
Web management
Remote monitoring (RMON)
FTP, TFTP support
Simple Network Time Protocol (SNTP) ή Network
Time Protocol (NTP)
CLI
Πλήρη υποστήριξη Διαχείρισης & παραμετροποίησης
μέσω CLI, telnet, Web UI ή και συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής
Προδιαγραφές ασφαλείας

NAI

29

EN 60950 European Certification
UL60950 US certification
Lifetime Warranty – Εγγύηση εφόρου ζωής για τη διάρκεια
κατοχής του προσφερόμενου εξοπλισμού

ΝΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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30

Software/OS updates & upgrades – δυνατότητα πρόσβασης
σε firmware/OS αναβαθμίσεις λογισμικού για τη διάρκεια
κατοχής του προσφερόμενου εξοπλισμού

ΝΑΙ

2.6. Πίνακες Μεταγωγών 5ου Ορόφου
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1

Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο – Σειρά

2

Αριθμός μονάδων

3

Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19’’.

ΝΑΙ

4

Tαχύτητα μεταγωγής δεδομένων στον κεντρικό δίαυλο
(Forwarding capacity L2 & L3)

176 Gbps

5

Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων επιπέδου 2 & 3 (Mpps)

130 Mpps

6

Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων

7

Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) Gigabit
Ethernet θύρες 10/100/1000, με αυτό-προσδιοριζόμενη επιλογή, Auto-MDIx. Ολες οι θύρες θα πρέπει να είναι PoE+
βάση του προτύπου 802.3at

NAI

8

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για θύρες
τύπου SFP+ που να υποστηρίζουν 1/10GbE, για 1000BaseSX/LX/LH, 1000Base-T και 10G SR/LR καθώς και 10G SFP+
Direct Attach Copper (DAC) καλώδια

ΝΑΙ

9

Θα πρέπει να προσφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός
1000BaseSX SFPs και τα Stacking cables για την υλοποίηση
της στοιβάδας.

ΝΑΙ

10

Να διαθέτει μία θύρα 10G LC SR (ολόκληρη η στοίβα)

11

Να διαθέτει serial console θύρα RJ45

NAI

12

Υποστήριξη εφεδρικού τροφοδοτικού

NAI

13

Υποστήριξη δομοστοιβάδας (Virtual Switch) για τουλάχιστον
εννέα (9) μονάδες μεταγωγών της ιδίας σειράς. Η στοίβα θα
πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω του δικτύου (όχι
απλά κοινή διαχείριση με μία ΙΡ διεύθυνση)

ΝΑΙ

14

Μνήμη RAM & Flash

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
3

16.000

>=1GB RAM
>=128MB flash

15

Να αναφερθεί το πλήθος των υποστηριζόμενων νοητών δικτύων – VLANs (Port VLAN’s)

ΝΑΙ

16

Υποστήριξη QoS χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά
την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

NAI

Traffic prioritization (IEEE 802.1p)
Layer 4 prioritization
Class of Service (CoS)
IEEE 802.1p priority bits
Rate limiting
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17

18

19

20

Υποστήριξη χαρακτηριστικών Ασφάλειας - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
RADIUS, TACACS+
ACL (IPv4 & IPv6)
IEEE802.1X based authentication
Port Security
Port Isolation
MAC address-based Authentication
Τα προσφερόμενα Switches θα πρέπει να υποστηρίζουν τα
κάτωθι χαρακτηριστικά Αξιοπιστίας, Link Resiliency ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
802.3ad (LACP) ή άλλο ισοδύναμο υποστηρίζοντας
τον συνδυασμό τουλάχιστον 8 θυρών σε μία λογική
σύνδεση (Gigabit ή 10GbE)
802.1w – Rapid Spanning Tree
802.1s – Multiple Spanning Tree (MSTP)
Per-VLAN Spanning Tree (PVST+)
Υποστήριξη χαρακτηριστικών IP Multicast Routing ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)
Υποστήριξη LLDP-CDP compatibility
Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping
Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 2 (Layer 2) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά
από αναβάθμιση.

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υποστήριξη Jumbo Frames στις Gigabit θύρες 9Κ
Υποστήριξη port mirroring
Auto MDI/MDIX
21

Υποστήριξη των κάτωθι χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

ΝΑΙ

22

Packet Buffer μέγεθος >=3MB
Latency στο 10Gbps <1.5μsec
Latency στο 1Gbps <5μsec
Υποστήριξη Voice VLAN, Guest VLAN

ΝΑΙ

23

Υποστήριξη IEEE 802.1ad Q-in-Q και Selective Q-in-Q

ΝΑΙ

24

Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 3 (Layer 3) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά
από αναβάθμιση.

NAI

25

Address Resolution Protocol (ARP)
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
UDP (User Datagram Protocol Forwarding
Static routing
RIPv1 & RIPv2
Υποστήριξη Static Routes IPv4 & IPv6 – να αναφερθεί ο αριθμός των routes

>=512 entries
(IPv4)
>=256 entries
(Ipv6)

26

Υποστήριξη Energy Efficiency μηχανισμών όπως EEE (Energy
Efficient Ethernet)

NAI

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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27

Υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης

NAI

28

SNMPv1, v2c, and v3
RMON
Web management
Remote monitoring (RMON)
FTP, TFTP support
Simple Network Time Protocol (SNTP) ή Network
Time Protocol (NTP)
CLI
Πλήρη υποστήριξη Διαχείρισης & παραμετροποίησης
μέσω CLI, telnet, Web UI ή και συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής
Προδιαγραφές ασφαλείας

NAI

29
30

EN 60950 European Certification
UL60950 US certification
Lifetime Warranty – Εγγύηση εφόρου ζωής για τη διάρκεια
κατοχής του προσφερόμενου εξοπλισμού
Software/OS updates & upgrades – δυνατότητα πρόσβασης
σε firmware/OS αναβαθμίσεις λογισμικού για τη διάρκεια
κατοχής του προσφερόμενου εξοπλισμού

ΝΑΙ
ΝΑΙ

2.7. Πίνακας Μεταγωγού Υπογείου
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1

Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο – Σειρά

2

Αριθμός μονάδων

3

Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19’’.

ΝΑΙ

4

Tαχύτητα μεταγωγής δεδομένων στον κεντρικό δίαυλο
(Forwarding capacity L2 & L3)

120 Gbps

5

Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων επιπέδου 2 & 3 (Mpps)

96 Mpps

6

Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων

7

Να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) Gigabit
Ethernet θύρες 10/100/1000, με αυτό-προσδιοριζόμενη
επιλογή, Auto-MDIx. Ολες οι θύρες θα πρέπει να είναι
PoE+ βάση του προτύπου 802.3at

NAI

8

Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) 10 Gigabit
Ethernet θύρες τύπου SFP+ που να υποστηρίζουν
1/10GbE, για 1000Base-SX/LX/LH, 1000Base-T και 10G
SR/LR καθώς και 10G SFP+ Direct Attach Copper (DAC)
καλώδια

ΝΑΙ

9

Να διαθέτει μία θύρα 10G LC SR

ΝΑΙ

10

Να διαθέτει serial console θύρα RJ45

NAI

11

Υποστήριξη δομοστοιβάδας (Virtual Switch) για τουλάχιστον εννέα (9) μονάδες μεταγωγών της ιδίας σειράς. Η
στοίβα θα πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω του
δικτύου (όχι απλά κοινή διαχείριση με μία ΙΡ διεύθυνση)

ΝΑΙ

12

Μνήμη RAM

>=1GB

13

Μνήμη Flash

>=128MB

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
1

16.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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14

Να αναφερθεί το πλήθος των υποστηριζόμενων νοητών
δικτύων – VLANs (Port VLAN’s)

ΝΑΙ

15

Υποστήριξη QoS χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα
κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

NAI

Traffic prioritization (IEEE 802.1p)
Layer 4 prioritization
Class of Service (CoS)
IEEE 802.1p priority bits
Rate limiting
16

17

18

19

20

Υποστήριξη χαρακτηριστικών Ασφάλειας - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
RADIUS, TACACS+
ACL (IPv4 & IPv6)
IEEE802.1X based authentication
Port Security
Port Isolation
MAC address-based Authentication
Τα προσφερόμενα Switches θα πρέπει να υποστηρίζουν
τα κάτωθι χαρακτηριστικά Αξιοπιστίας, Link
Resiliency - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε
μετά από αναβάθμιση.
802.3ad (LACP) ή άλλο ισοδύναμο υποστηρίζοντας τον συνδυασμό τουλάχιστον 8 θυρών σε μία
λογική σύνδεση (Gigabit ή 10GbE)
802.1w – Rapid Spanning Tree
802.1s – Multiple Spanning Tree (MSTP)
Per-VLAN Spanning Tree (PVST+)
Υποστήριξη χαρακτηριστικών IP Multicast Routing ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP)
LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)
Υποστήριξη LLDP-CDP compatibility
Internet Group Management Protocol (IGMP)
snooping
Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 2 (Layer 2) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε
μετά από αναβάθμιση.
Υποστήριξη Jumbo Frames στις Gigabit θύρες 9Κ
Υποστήριξη port mirroring
Auto MDI/MDIX
Υποστήριξη των κάτωθι χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από αναβάθμιση.

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

21

Packet Buffer μέγεθος >=1.5MB
Latency στο 10Gbps <1.5μsec
Latency στο 1Gbps <5μsec
Υποστήριξη Voice VLAN, Guest VLAN

ΝΑΙ

22

Υποστήριξη IEEE 802.1ad Q-in-Q και Selective Q-in-Q

ΝΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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23

Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 3 (Layer 3) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε
μετά από αναβάθμιση.
Address Resolution Protocol (ARP)
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
UDP (User Datagram Protocol Forwarding
Static routing
RIPv1 & RIPv2
Υποστήριξη Static Routes IPv4 & IPv6 – να αναφερθεί ο
αριθμός των routes

24

NAI

>=512 entries
(IPv4)
>=256 entries
(Ipv6)

25

Υποστήριξη Energy Efficiency μηχανισμών όπως EEE
(Energy Efficient Ethernet)

NAI

26

Υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης

NAI

27

SNMPv1, v2c, and v3
RMON
Web management
Remote monitoring (RMON)
FTP, TFTP support
Simple Network Time Protocol (SNTP) ή Network
Time Protocol (NTP)
CLI
Πλήρη υποστήριξη Διαχείρισης & παραμετροποίησης μέσω CLI, telnet, Web UI ή και συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής
Προδιαγραφές ασφαλείας

NAI

EN 60950 European Certification
UL60950 US certification
28

Lifetime Warranty – Εγγύηση εφόρου ζωής για τη διάρκεια κατοχής του προσφερόμενου εξοπλισμού

ΝΑΙ

29

Software/OS updates & upgrades – δυνατότητα πρόσβασης σε firmware/OS αναβαθμίσεις λογισμικού για τη
διάρκεια κατοχής του προσφερόμενου εξοπλισμού

ΝΑΙ

2.8. Πίνακας Μεταγωγού Δικτύου Κορμού
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1

Μοντέλο – Κατασκευαστής

2

Αριθμός μονάδων

3

Να διαθέτει τουλάχιστον 3 slots για υποστήριξη
καρτών I/O

ΝΑΙ

4

Να έχει την δυνατότητα να δεχτεί διπλά
management modules σε slots διαφορετικά των 3
της προδιαγραφής 3.

ΝΑΙ

5

Να διαθέτει σειριακή θύρα Console για τοπική
διαχείριση

ΝΑΙ

6

Μέγιστη ταχύτητα μεταγωγής.

>480Gbps

7

Μέγιστη ταχύτητα προώθησης πακέτων.

>274Mpps

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
1
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8

TροφοδοτικόACPowersupply (220/240 Volt,
50/60 Ηz) με ισχύ 2800W(PoE)

9

Δυνατότητα τοποθέτησης σε ικρίωμα 19 ’’

ΝΑΙ

10

Ο μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον 48
Ethernet θύρες ταχύτητας 10/100/1000Mbps οι
οποίες θα είναι PoE+

ΝΑΙ

11

O μεταγωγός να διαθέτει διπλά management
modules εσωτερικού Backplane ταχύτητας τουλάχιστον 380Gbps

ΝΑΙ

12

O μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον 2 υποδοχές για θύρες ταχύτητας 10G

ΝΑΙ

13

Ο μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες
10G LC SR

ΝΑΙ

14

IPv4, IPv6,
RIPv1/v2 &RIPng
Open Shortest Path First (OSPF) v2 and v3,
Border Gateway Protocol (BGP), BGPv4,
BGP+
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS
DHCP over IPv4 and IPv6
RADIUS
TACACS
MPLS (Multiprotocol Label Switching)
Multicast Internet Group Management
Protocol
(IGMP v1, v2, v3),
IGMP v1, v2, v3 Snooping,
Protocol Independent Multicast Sparse mode
(PIM SM) over IPv4 and IPv6
Protocol Independent Multicast Dense mode
(PIMDM) over IPv4 and IPv6,
PIM Source Specific Multicast (SSM) over
IPv4 and IPv6,
IS-IS over IPv4 and IPv6
Network Address Translation (NAT)
IEEE 802.1Q
EEE 802.1ad Q-in-Q
Equal Cost Routing
Policy Routing
MPLS Layer 2 and Layer 3 VPN
MPLS forwarding
MPLS-TE
RSVP-TE
VPLS
Authentication, authorization, and Accounting
(AAA)
NETFLOW, sFlow ή αντίστοιχο,
MAC based authentication,
Access control Lists (ACLs)
Standard IP Security (IPsec)
Ο μεταγωγός να υποστηρίζει Virtual Stacking (όχι
απλή διαχείριση με μία ΙΡ διεύθυνση) ακόμα και
όταν τα switches είναι απομακρυσμένα μεταξύ
τους.

ΝΑΙ

15

16

2

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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17

Δυνατότητα να δεχτεί Firewall Module

ΝΑΙ

18

Δυνατότητα να δεχτεί Module με ασύρματο ελεγκτή δικτύου

ΝΑΙ

19

H διαχείρισή του να υποστηρίζει Simple Network

ΝΑΙ

Management Protocol (SNMPv3), SSHv2, Remote
Monitoring (RMON), syslog, Netflow/sFlow.
20

Να έχει ενσωματωμένη WEB-Based αρχιτεκτονική
εφαρμογής διαχείρισης

ΝΑΙ

21

-UL 60950-1; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1; EN 60950-1/A11

ΝΑΙ

22

VCCI Class A

ΝΑΙ

EN 55022 Class A
ICES-003 Class A
ANSI C63.4 2003
AS/NZS CISPR 22 Class A
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005
EMC Directive 2004/108/EC
FCC (CFR 47, Part 15) Class A
23

Eγγύηση για 3 έτη 24x7xNBD

ΝΑΙ
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3. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξυπηρετητών
3.1. Πίνακας Περιβλήματος εξυπηρετητών τύπου Blade (Blade Enclosure)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Να προσφερθεί η υποδομή εγκατάστασης των ζητούμενων
διακριτών εξυπηρετητών (“Blade Enclosure”).
Να αναφερθεί ο αριθμός υποδοχών 1U τις οποίες
καταλαμβάνει το Blade Enclosure
Μέγιστος αριθμός Blade Servers τους οποίους μπορεί να
υποστηρίξει.
Να προσφερθούν Blade switches τα οποία να εξυπηρετούν
όλους τους προσφερόμενους εξυπηρετητές (2) ανα
εξυπηρετητή
Τα προσφερόμενα switches να υποστηρίζουν Layer 2 & 3

1
2
3
4
5

Να προσφερθούν Hot plug Redundant τροφοδοτικά και
υποσυστήματα ψύξης (Fans) που να καλύπτουν τη
μέγιστη σύνθεση του enclosure με εξυπηρετητές.
Να προσφερθούν δύο (2) μονάδες διαχείρισης

6
7

Να διαθέτει DVD drive

8
9

10
11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να δοθεί συνοδευτικό λογισμικό για την παρακολούθηση
και διαχείριση του συστήματος Blade εξυπηρετητών. Το
λογισμικό θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητα
απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω γραφικού
περιβάλλοντος.
Να προσφερθεί λογισμικό το οποίο να παρέχει τη
δυνατότητα μεταφοράς του περιβάλλοντος λειτουργίας
απο φυσικές σε φυσικές ή λογικές μηχανές (P2P & P2V)
Eγγύηση για 3 έτη

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

3.2. Πίνακας Συστοιχίας Διακριτών Εξυπηρετητών τύπου Blade
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1

Αριθμός πολλαπλών διακριτών εξυπηρετητών ή/και
hardware partitions τύπου Blade

2

Έτος ανακοίνωσης μοντέλου

3

Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο

ΝΑΙ

4

Ενιαία συναρμολόγηση από τον κατασκευαστή του συστήματος

ΝΑΙ

5

Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή.

ΝΑΙ

6

Να παρατεθούν οι πιστοποιήσεις των προσφερόμενων συστημάτων αναφορικά με:

ΝΑΙ

7

Προστασία περιβάλλοντος
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ακτινοβολία
Θόρυβο κ.λ.π
Υποστηριζόμενος αριθμός CPUs ανά διακριτό εξυπηρετητή
ή hardware partition

4
≥2014

≥2
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8

Αριθμός προσφερόμενων CPUs ανά διακριτό εξυπηρετητή ή
hardware partition

≥1

9

Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή

≥10

10

Αρχιτεκτονική CPU

64bit

11

Τύπος:

ΝΑΙ

Intel Xeon E5-2600 v3
ή ανώτερο
12

Εσωτερική συχνότητα λειτουργίας (CPU αναφοράς)

≥2.3Ghz

13

Εξωτερική συχνότητα διαύλου

14

Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM

≥32GB

15

Μέγιστο μέγεθος υποστηριζόμενης μνήμης RAM

≥512GB

16

Συχνότητα λειτουργίας μνήμης RAM

Να αναφερθεί

17

Πλήθος εσωτερικών σκληρών δίσκων

≥2

18

Χωρητικότητα / δίσκο

Να περιγραφεί

≥900GB για
τους 2 blades
servers
≥1,2ΤB για τους 2 blades
servers

19

Ταχύτητα περιστροφής

≥10000rpm

20

Τύπος

21

Δικτυακές θύρες 1000/10000 Base T ανά εξυπηρετητή

≥2

22

Eγγύηση για 3 έτη

ΝΑΙ

SAS 6GB

3.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξυπηρετητή (Standalone server)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
2

Αριθμός μονάδων
Τύπος Chassis Κεντρικής Μονάδας

3
4
5

Ενσωματωμένο Σύστημα Διαχείρισης (embedded
management system)
Αριθμός Επεξεργαστών
Τύπος και ταχύτητα κάθε επεξεργαστή

6

Τύπος και ταχύτητα DIMM μνήμης

7

Χωρητικότητα μνήμης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1
Tower, με
τουλάχιστον 8
υποδοχές για
Hot Plug
σκληρούς
δίσκους
ΝΑΙ
>=2
Τύπου Intel
Xeon, >=2.4
GHz,
τουλάχιστον 8
πυρήνες ο
καθένας
RDIMM, >=
2133MT/s
>=64GB
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8

RAID Controller με δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον
RAID-0, RAID-1, RAID5

ΝΑΙ

9

Αριθμός σκληρών δίσκων

10

Τύπος σκληρών δίσκων

11

Συνολική χωρητικότητα σκληρών δίσκων

12
13

Προσαρμογείς δικτύου
Τύπος και Ταχύτητα προσαρμογέων δικτύου

8, όλοι ίδιας
χωρητικότητας,
τοποθετημένοι
ή έτοιμοι προς
τοποθέτηση
στο chassis της
κεντρικής
μονάδας
SAS 6Gbps,
τουλάχιστον
10K RPM
Τουλάχιστον
2400GB
>= 8
1Gbps Ethernet

14

Μονάδα Οπτικού Δίσκου

15

Redundant Power Supply

Internal
DVD+/-RW,
SATA
NAI

16

Καλώδια τροφοδοσίας

NAI

17

Εγγύηση

Τουλάχιστον 3
έτη Next
Business Day
με on-site
service
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4. Τεχνικές Προδιαγραφές Τειχών Προστασίας (Firewall)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1
2
3

2
Να αναφερθεί
ΝΑΙ

13

Αριθμός μονάδων
Μοντέλο / Κατασκευάστρια Εταιρία
Η συσκευή θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των
συσκευών ενοποιημένης αντιμετώπισης απειλών (UTM
Appliance) με δυνατότητα τοποθέτησης σε ικρίωμα
(rackmount).
Firewall με firmware ICSA certified.
IP/MAC binding
Να διαθέτει Network Intrusion Detection and
Prevention System ICSA certified.
Να διαθέτει Anti Virus and Worm Protection ICSA
certified.
Να διαθέτει:
Anti-Spam
Real-time Blacklist/Open Relay Database Server
MIME header check
Keyword/phrase filtering
IP address blacklist/exempt list
Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19”
Συνολικό Throughput
Συνολικό Throughput σε λειτουργία VPN .
Συνολικός αριθμός ταυτόχρονα υποστηριζόμενων VPN
Tunnels
Συνολικός αριθμός concurrent sessions

14

Νέα session/second

190.000

15

Antivirus Throughput Flow based

3,1 Gbps

16

IPS Throughput

17

Virtual Domains (VDOMS)

10

18

Να διαθέτει μπορεί να υποστηρίξει οπτικές 1000Base
SX θύρες
Να διαθέτει θύρες SFP+ για 10GE interfaces
Να έχει θύρες 10/100/1000 (Copper, RJ-45)
Console (Copper, RJ-45)
Υποστήριξη DHCP server και DHCP relay.
Συνολικός αριθμός πολιτικών συνθηκών (policies).
Υποστήριξη των εξής / εφαρμογών/πρωτοκόλλων: IP,
ICMP, Transparent mode, Network Address Translation
(NAT), OSPF/BGP/RIP dymamic routing, Port Address
Translation (PAT), IPSec, L2TP within IPSEC, DES
(56bit), 3DES (168bits), AES encryption, remote
access VPN
IPSec NAT Traversal
Διαχείριση Κυκλοφορίας (Traffic Shaping)
DiffServ stamp
Υποστήριξη IPSec authentication MD5, SHA-1 και PKI
request
Δυνατότητα Υποστήριξη URL Filtering
Ασφάλεια: RADIUS ή/και TACACS ή λειτουργικά
ισοδύναμο

2

4
5
6
7
8

9
10
11
12

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
20 Gbps
8 Gbps
2000
7 Million

6Gbps Mbps

2
12
1
ΝΑΙ
10.000
ΝΑΙ

NAI
NAI
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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31

32

33
34
35

36
37
38
39
40

41
42

43
44
45
46

Δυνατότητα χρησιμοποίησης φίλτρων περιορισμού
προσπέλασης και δρομολόγησης κατά βούληση του
διαχειριστή του συστήματος [λειτουργία ως packet
filter με βάση τις IP διευθύνσεις παραλήπτη και
αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP,
TCP, ICMP κ.λπ.), (protocol numbers)
Ενσωματωμένο HTTP-server και Web-based interface,
για την διαχείριση της συσκευής από οποιονδήποτε
απομακρυσμένο δικτυακό κόμβο του Internet μέσω
ενός Web browser (Netscape Navigator, Microsoft
Explorer).
SNMP, Telnet, SSH v2
Καταχώρηση στοιχείων λειτουργίας και στατιστικών
για κάθε δικτυακή θύρα μέσω δικτύου σε syslog
server.
Ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται την άμεση
ενημέρωση σε περίπτωση που ανακαλύπτονται νέου
τύπου επιθέσεις και να προσφέρει άμεσα την
ενημερωμένη έκδοση της σχετικής Βάσης Δεδομένων
Ο κατασκευαστής πρέπει να προσφέρει νέες εκδόσεις
του προϊόντος σε τακτά χρονικά διαστήματα
Υποστηρίζεται (μέσω του κατασκευαστή) η δυνατότητα ενημέρωσης-ανανέωσης του προϊόντος μέσω
Internet
FCC Class A Part 15, UL/CUL, C Tick, VCCI
ICSA Labs: Firewall, IPSEC, VPN, SSLVPN,IPS,Antivirus
Ο προμηθευτής πρέπει να προσφέρει όλα τα
απαραίτητα υποσυστήματα για την κάλυψη των
προδιαγραφών και να μην περιορισθεί σε απλή
αναφορά των δυνατοτήτων επέκτασης του
συστήματος
Ο προμηθευτής πρέπει να προσφέρει όλες τις
απαραίτητες άδειες χρήσης για την νόμιμη χρήση των
ζητούμενων λειτουργιών
Η καταφατική απάντηση στις τεχνικές προδιαγραφές
ισοδυναμεί με την προσφορά των αντίστοιχων
υποσυστημάτων για την υποστήριξη της επιθυμητής
λειτουργικότητας
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση
Ενημερώσεις και υποστήριξη για 1 έτος
Eγγύηση για 1 έτος
Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας δικτύων και
διαχείρισης του συστήματος διάρκειας τουλάχιστον 5
ωρών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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5. Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μοντέλο – Κατασκευαστής
Αριθμός μονάδων
Να έχει την δυνατότητα να δεχτεί διπλό ελεγκτή (controler).
Μνήμη ECC ανά ελεγκτή
Μνήμη NVMEM/NVRAM ανά ελεγκτή (controler)
Πλήθος εσωτερικών υποδοχών για σκληρούς δίσκους
Δυνατότητα υποστήριξης επιπλέον δίσκων με χρήση μονάδας
επέκτασης (Disk Shelf Expansion)
Διαθέσιμη χωρητικότητα (raw)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
1
ΝΑΙ
≥18GB
≥2GB
≥12
ΝΑΙ
≥24TB

9

Θύρες Ι/Ο 10G Base-T ανά ελεγκτή

≥4

10

Θύρες Ι/Ο 10G Base-T με αυτόματη μετάπτωση σε 1G Base-T
(autorange)

ΝΑΙ

11

Θύρες Ι/Ο 1G Base-T ανά ελεγκτή

≥2

12

Θύρες Ι/Ο 6Gb SAS ανά ελεγκτή

≥2

13
14
15

16

17

18
19
20

Δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (snapshots)
Δυνατότητα αλλαγής εν λειτουργία (hot swapable) δίσκων,
τροφοδοτικών, ανεμιστήρων κλπ.
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα:
iSCSI
NFS
CIFS
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα hosts:
Linux
VMwareESX
MicrosoftWindows
MacOS
Solaris
IBM AIX
HP-UX
Διαχείριση του συστήματος με χρήση:
Full-duplex 10/100/1000 Base-T Ethernet onboard console
SNMP
telnet
SSH
HTTP
SSL
e-mail alerts

NAI
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δυνατότητα τοποθέτησης σε ικρίωμα 19 ’’

ΝΑΙ

Πλήθος τροφοδοτικών

≥2

Εγγύηση καλής λειτουργίας και υποστήριξη

≥36μήνες
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1.

Γενικές απαιτήσεις:

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει :
α.
β.
γ.
δ.

ε.

Συνοπτικό κατάλογο του εξοπλισμού, όπου θα σημειώνονται τα παρακάτω στοιχεία:
κωδικός και τίτλος είδους, ποσότητα, κατασκευαστής και μοντέλο.
Τεχνικά φυλλάδια του προτεινομένου εξοπλισμού (prospectus, data sheet).
Τεχνική περιγραφή σε συνδυασμό με το Φύλλο Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει την
αναλυτική σύνθεση των προσφερόμενων ειδών σε αντιστοιχία με τις προδιαγραφές της
Διακήρυξης.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ως προς την συμμόρφωση ή την απόκλιση των
προσφερομένων ειδών με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές δημοπράτησης καθώς και
ότι τα προσφερόμενα είδη είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα και σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με αυτά, ότι
έχουν πιστοποιηθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο, από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA)
και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι επιθεώρησε
τους χώρους, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και την επάρκειά τους, έλαβε γνώση της
υφιστάµενης κατάστασης και συνυπολόγισε το αντίστοιχο τίµηµα για τις απαιτούµενες
εργασίες, µετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, που απαιτούνται για την άρτια,
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των µηχανηµάτων, στην προσφορά του. ∆ηλώνει
επίσης ρητώς ότι τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις ή επεµβάσεις, απαραίτητες
για την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιµα για κανονική λειτουργία και
χρήση, περιλαµβάνονται στις συµβατικές υποχρεώσεις του και έχουν συνυπολογιστεί στην
προσφορά του.
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ΑΡΘΡΟ 3
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
α/α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)
(χωρίς ΦΠΑ)
350,00 €
10.500,00 €

1.

Access points

2.

Ελεγκτής ασύρματου δικτύου

1

2.500,00 €

2.500,00 €

3.

Μεταγωγός ισογείου

1

40.500,00 €

40.500,00 €

4.

Μεταγωγός 2ου ορόφου

1

34.500,00 €

34.500,00 €

5.

Μεταγωγός 3ου ορόφου

3

4.000,00 €

12.000,00 €

6.

Μεταγωγός 1ου ορόφου

2

4.000,00 €

8.000,00 €

7.

Μεταγωγός 4ου ορόφου

3

4.000,00 €

12.000,00 €

8.

Μεταγωγός 5ου ορόφου

3

4.000,00 €

12.000,00 €

9.

Μεταγωγός υπογείου

1

3.500,00 €

3.500,00 €

Μεταγωγός δικτύου κορμού
1
11. Περίβλημα εξυπηρετητών
τύπου Βlade (Blade
1
Enclosure)
12. Συστοιχία διακριτών
4
εξυπηρετητών τύπου Blade
13. Εξυπηρετητής (Standalone
1
Server)
14. Τείχος προστασίας (Firewall)
2
15. Σύστημα αποθήκευσης
1
δεδομένων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χωρίς ΦΠΑ

21.500,00 €

21.500,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

6.500,00 €

26.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

22.000,00 €

44.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

10.

30

ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

265.000,00 €
60.950,00 €
325.950,00 €
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ΑΡΘΡΟ 4
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
α/α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Access points

2.

Ελεγκτής ασύρματου δικτύου

1

3.

Μεταγωγός ισογείου

1

4.

Μεταγωγός 2ου ορόφου

1

5.

Μεταγωγός 3ου ορόφου

3

6.

Μεταγωγός 1ου ορόφου

2

7.

Μεταγωγός 4ου ορόφου

3

8.

Μεταγωγός 5ου ορόφου

3

9.

Μεταγωγός υπογείου

1

Μεταγωγός δικτύου κορμού
11. Περίβλημα εξυπηρετητών
τύπου Βlade (Blade
Enclosure)
12. Συστοιχία διακριτών
εξυπηρετητών τύπου Blade
13. Εξυπηρετητής (Standalone
Server)
14. Τείχος προστασίας (Firewall)
15. Σύστημα αποθήκευσης
δεδομένων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ χωρίς ΦΠΑ

1

10.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

30

1
4
1
2
1

ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αθήνα, Απρίλιος 2016
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Γ. Παπαδάκης
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ΜΕΡΟΣ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΟΙΑΣ 2, ΚΙΜΩΛΟΥ & ΣΠΕΤΣΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

325.950,00 € Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΔΑΜ:

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Στην Αθήνα σήμερα ………………………., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:
1. αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο
«ΚΤΥΠ Α.Ε.» (εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30
(Τ.Κ. 10438, ΑΦΜ 997476340 ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. .......................................
και
2. αφετέρου τ…………………………………………………… …………………με έδρα …… ………, …… ……..
ΑΦΜ .........................ΔΟΥ ............................................ όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από ……..(εφεξής «Ανάδοχος»)
Έχοντας υπόψη:
Α. Τους όρους του δημόσιου διαγωνισμού (ανοιχτή διαδικασία) με κριτήριο επιλογής και
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανάδειξη
αναδόχου για την «Προμήθεια και Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων και Δικτυακών
Υπηρεσιών για τις ανάγκες του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» (εφεξής «έργο»), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.
Διακήρυξη της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Β. Τον διαγωνισμό που διεξήχθη στην Αθήνα την ../../….., ημερομηνία κατά την οποία οι
ενδιαφερόμενοι προσήλθαν και κατέθεσαν τις προσφορές τους κατά τα οριζόμενα στην ως άνω
Διακήρυξη.
Γ. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ΄ αριθ. … συνεδρίασης / … με θέμα …. του Δ.Σ. της
Αναθέτουσας Αρχής με το οποίο έγινε δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και
εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την προσφορά του.
Δ. Την υπ’ αριθ. ……………… Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας
«……………...............», ποσού …………………ΕΥΡΩ, την οποία υπέβαλε ο Ανάδοχος για την καλή
και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας.
Ε. Την προσφορά της εταιρείας…………., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
σύμβασης.
Συμφωνούνται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων και Δικτυακών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και
Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εξής:
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α/α
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Access points

30

2.

Ελεγκτής ασύρματου δικτύου

1

3.

Μεταγωγός ισογείου

1

4.

Μεταγωγός 2

ορόφου

1

5.

Μεταγωγός 3ου ορόφου

3

6.

ου

ου

ορόφου

2

ου

Μεταγωγός 1

7.

Μεταγωγός 4

ορόφου

3

8.

Μεταγωγός 5ου ορόφου

3

9.

Μεταγωγός υπογείου

1

10.

Μεταγωγός δικτύου κορμού
Περίβλημα εξυπηρετητών
τύπου Βlade (Blade Enclosure)
Συστοιχία διακριτών
εξυπηρετητών τύπου Blade
Εξυπηρετητής (Standalone
Server)
Τείχος προστασίας (Firewall)
Σύστημα αποθήκευσης
δεδομένων

1

11.
12.
13.
14.
15.

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς
(χωρίς
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

1
4
1
2
1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2. Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ’
αριθ. ……………………. Απόφαση και κοινοποιήθηκαν στον Ανάδοχο.
3. Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσης και ειδικότερα στην τεχνική και οικονομική προσφορά του «Αναδόχου», στην υπ’ αριθ. …………………. διακήρυξη και στην υπ’ αριθ. …………………… Απόφαση κατακύρωσης.
4. Ο «Ανάδοχος» θα προμηθεύσει στην «Αναθέτουσα Αρχή» τα ανωτέρω είδη, τα οποία θα είναι
καινούρια, αμεταχείριστα και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά του αναδόχου.
5. Κατά τα άλλα ισχύουν τα αναφερόμενα στη διακήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 2
Αμοιβή αναδόχου – πληρωμές
Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της Σύμβασης αυτής (εφεξής «Συμβατικό Τίμημα») ορίζεται
και συνομολογείται στο ποσό των ΕΥΡΩ…………….., μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο οποίος
ανέρχεται στο ποσό των ………………..€, ήτοι συνολικού ποσού ……………….€
Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας των υπό προμήθεια ειδών μετά την
οριστική παραλαβή τους.
Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών-δικαιολογητικών,
όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες
οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους.
Πέραν του Συμβατικού τιμήματος ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής
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για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της προμήθειας ή εξ αφορμής αυτού.
ΑΡΘΡΟ 3
Παράδοση – Παραλαβή Προμήθειας
1. H προθεσμία για την περαίωση της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για όλα τα είδη.
2. Η παράδοση και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του
«Αναδόχου», στο επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00–13:30 μετά από συνεννόηση του «Αναδόχου» με την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Το είδος θα πρέπει να παραδίδεται σε κιβώτια κλειστά, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία του «Αναδόχου», ο αριθμός του παραστατικού και ο αριθμός των δεμάτων.
3. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού με επιφύλαξη
των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρα 26 &
32 Κ.Π.Δ. – Π.Δ.118/07). Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται διαδικασία κήρυξης του
προμηθευτή έκπτωτου. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ή εγκατάστασης του εξοπλισμού
μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Παραλαβής. Μετάθεση επιτρέπεται μόνον όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται
κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή δύναται να συμφωνηθεί τρόπος ασφαλούς φύλαξης μέρους
ή όλου του εξοπλισμού σε χώρο του Αναδόχου.
4. Η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής και εφόσον το υπό προμήθεια είδος είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς και τους όρους της παρούσας.
5. Η Υπηρεσία, σε περίπτωση που μετά την παραλαβή του ανωτέρω υπό προμήθεια είδους και
πριν από τη χρησιμοποίησή του, βρεθεί στο σύνολό του ή μέρος απ’ αυτό ελαττωματικό και
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, θα ζητήσει από τον «Ανάδοχο» την αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας με ίση ποσότητα, που θα πληροί τους όρους της απευθείας ανάθεσης
(κατά τα οριζόμενα στο αρ. 33 του Π.Δ.118/2007).
6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί την εξέλιξη
της εγκατάστασης του εξοπλισμού.
7. Κανένα από τα δύο μέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές είναι απόρροια ανωτέρας
βίας.
ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια Σύμβασης
1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης από την υπογραφή της, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα που αναφέρονται στο
άρθρο 3.
Η περαίωση της προμήθειας ορίζεται με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των ειδών στις
τελικές τους θέσεις, έτοιμων προς λειτουργία και την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής του
συνολικού εξοπλισμού.
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, για κάθε ενδεχόμενη σταδιακή παράδοση και εγκατάσταση
εξοπλισμού να ενημερώνει εγγράφως επ’ αυτής την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 5
Εγγυήσεις
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’
αρ. ....................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ....................,
αξίας ..................., που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ,
διάρκειας 6 μηνών. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί με εντολή
της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας
και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και των δύο (2) μερών της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 6
Έκπτωση αναδόχου
Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Διακήρυξη και
επιβάλλονται σε βάρος του οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7
Εκχωρήσεις
Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση ή συμφέρον του που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 8
Επίλυση διαφορών
Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της
παρούσας Σύμβασης, των όρων της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών, είναι τα
Δικαστήρια των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 9
Λοιποί όροι
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια
πρωτότυπα.
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν σε κάθε περίπτωση
και όλες οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.
Ούτε ο «Ανάδοχος» ούτε η «Αναθέτουσα Αρχή» εκχωρεί, δίνει σαν ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη
σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σ’ αυτήν, χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.
Το Παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές» είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Συμπληρωματικά για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση σχετικά με την
εκτέλεσή της, εφαρμόζονται αναλογικά όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007.
Αυτά συμφωνήσαμε και υπογράφουμε την παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα από
τα οποία τρία (3) κράτησε η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε και ένα (1) ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Για τον Ανάδοχο

Νικόλαος Γ. Παπαδάκης
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ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)
ΠΡΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ

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

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________
ΠΟΣΟΥ …………….
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού …………€
υπέρ ...............................................…, για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό
της …………….. ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για το έργο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση
Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων και Δικτυακών Υπηρεσιών για τις ανάγκες του επί των
οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών», συνολικού προϋπολογισμού 265.000 € πλέον ΦΠΑ 23%.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της ατομικώς και αλληλεγγύως,
καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή όχι κάθε
τυχόν απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η ανέλεγκτη αυτή απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας που είμαστε υποχρεωμένοι να
καταβάλουμε αμέσως με την πρόσκληση σας το ποσό της εντολής σας, χωρίς να λάβουμε υπόψη
τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις αυτού υπέρ του οποίου εγγυώμεθα και παραιτούμεθα από τα
δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 855, 862, 863, 864, 867, 868, 869 του
Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 7 μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά
μας.
------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή
αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών της και
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)

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

ΠΡΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.__________________
ΠΟΣΟΥ ……………………
Με την παρούσα σας εγγυώμεθα ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το
ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας …………………………….. /
Κοινοπραξίας …………………. και για κάθε ένα από τα μέλη της ……………………………….. μέχρι του
ποσού των ……………… €, κατ΄ ανώτατο όριο, για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων
υπογραφησομένης συμβάσεως, καθώς και για την τυχόν χορήγηση ισόποσης προκαταβολής για το
έργο:
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Δικτύου Δεδομένων και Δικτυακών Υπηρεσιών
για τις ανάγκες του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανωτέρω
σύμβαση και βαρύνουν την ως άνω Εταιρεία / Κοινοπραξία και τα μέλη της ατομικά και αλληλεγγύως.
Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε
πέντε (5) το πολύ ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σε μας.
Η ανεξέλεγκτη αυτή απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας που είμαστε υποχρεωμένοι να
καταβάλουμε αμέσως με την πρόσκληση σας το ποσό της εντολής σας, χωρίς να λάβουμε υπόψη
τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις αυτού υπέρ του οποίου εγγυώμεθα και παραιτούμεθα από τα
δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 854,855, 856,862, 863, 864, 867, 868, 869
του Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε τη Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορίσει από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα
μας
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