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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ Α’199/28-9-1999).
2. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος που
οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Το Π.Δ. 185/6.10.2009 (ΦΕΚ Α 213/7.10.2009 «Ανασύσταση του Υπ. Οικονομικών κ.λ.π.»
4. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29-8-2014) Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
5. Το Ν. 4270/14 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143Α/28-6-14).
6. Το Π.Δ.113/15.11.2010 (ΦΕΚ Α 194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
7. Τον Κανονισμό 1336/2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ
και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
8. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεων συμβάσεων Κρατικών
Προμηθειών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005.
9. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
10. Το Ν. 2741/99 (άρ. 8), «….άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν.
3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).
11. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/96), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’/96)
άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-4-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/05) και του άρθρου 8 του
Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005)».
12. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-05) «Τροποποίηση του
Ν.3310/05 ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων¨».
13. Την υπ’ αριθμ. 20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1673/Β’/23-8-2007) με θέμα: «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».
14. Την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β’/16-11-2005) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών για τον Καθορισμό Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρείες.
15. Τον Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α/97), περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Tο υπ’ αριθμ. Π1/1105/2-3-2006 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Εφαρμογή της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών».
17. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
18. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000».
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19. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 63 του ν. 4055/2012 (Α΄51), 28 του ν. 4111/2013 (Α΄18), 74
παρ. 1 – 2 του ν. 4146/2013 (Α΄90) και 8 του ν. 4198/2013 (Α΄215).
20. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
21. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
22. Την Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
23. Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄248), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3336/20-4-2005 (ΦΕΚ 96 Α΄) και το Ν.3845
(ΦΕΚ 65 Α’/6-5-10) σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 1-7-10.
24. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του Ν. 4046/12, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
25. Το Ν. 3469/28-6-2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο ΕΚ και λοιπές διατάξεις».
26. Την υπ’ αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 (ΦΕΚ 785/Β’/5-5-2015) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό
Οικονομικών».
27. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1131304 ΕΞ 2013/27-8-2013 απόφαση (ΦΕΚ 2131/Β/28-8-2013)
«Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών».
28. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
29. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 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 204 Α’/15-9-2011), η
οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση
επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων –
Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86 Α’/11-42012).
30. Το άρθρο 157 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της Ελληνικής Οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις.
31. Το Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013»
32. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α¨/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
33. Την αριθμ. πρωτ. 2/11573/ΔΠΔΑ/18-2-15 απόφαση έγκρισης δαπάνης (α/α Υ.Δ.Ε.:20739)
για το έτος 2015.
34. Την αριθμ. πρωτ. 2/14164/ΔΠΓΚ/13-3-15 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για τα
έτη 2016 και 2017.

3 / 62

35. Το αριθμ. πρωτ. Δ.Δ.Υ.Υ. 4008967 ΕΞ 2015/28-4-15 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ., με το οποίο
ζητείται η προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας
δαπάνης 2.287.500,00 €, για την ενεργοποίηση – επικαιροποίηση και την συντήρηση για ένα
έτος (και δικαίωμα ανανέωσης για άλλο ένα έτος) των προϊόντων λογισμικού της ORACLE
με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη μέχρι 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού ORACLE – Taxis
License»».
36. Το αριθ.πρωτ.Δ.Δ.Υ.Υ. 4015328 ΕΞ2015/20-07-15 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ σχετικά με τις
τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου, καθώς και το από 21-7-15 διευκρινιστικό e-mail
της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών με αριθ. πρωτ. Δ ΠΡΟΜ 4015518 ΕΙ
2015/22-7-15.
37. Την αριθμ. Πρωτ. 2/39884ΔΠΓΚ/06-07-15 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για τα
έτη 2016 και 2017.
38. Την αριθμ. πρωτ. Δ ΠΡΟΜ Α 4016030 ΕΞ 2015/29–7–2015 διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού
μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.287.500,00 €, για την
ενεργοποίηση – επικαιροποίηση και την συντήρηση για ένα έτος (και δικαίωμα ανανέωσης
για άλλο ένα έτος) των προϊόντων λογισμικού της ORACLE με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη
μέχρι 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού ORACLE – Taxis License»».
39. Την αριθμ. πρωτ. Δ ΠΡΟΜ Α 4018561 ΕΞ 2015/14-9-2015 απόφαση συγκρότησης των
επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προσφυγών του ανωτέρω διαγωνισμού.
40. Τα υπ’ αριθμ. 1/30-9-15 και 2/1-10-15 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία η επιτροπή διενέργειας αποφασίζει ομόφωνα:
 να κηρύξει τον ανωτέρω διαγωνισμό άγονο καθώς δεν κατετέθη καμία προσφορά, και
 να προτείνει την ματαίωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους
όρους και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.
36. Το αριθμ. πρωτ. Δ.Δ.Υ.Υ. 4020001 ΕΞ 2015/1-10-15 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης
Υπολογιστικών Υποδομών, με το οποίο ζητάει την άμεση επαναπροκήρυξη του ανωτέρω
διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.
41. Την αριθμ. πρωτ. Δ ΠΡΟΜ Α 4020829 ΕΞ 2015/12-10-2015 απόφαση ματαίωσης και
επανάληψης του ανωτέρω ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τις ίδιες τεχνικές
προδιαγραφές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21, παραγρ. δ του Π.Δ. 118/07.
42. Το αριθμ. πρωτ. Δ.Σ.Α.Ε. Γ 4020745 ΕΞ 2015/9-10-15 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης Εφαρμογών, με το οποίο ζητάει ο ανωτέρω επαναληπτικός διαγωνισμός να
διεξαχθεί με τις επιτροπές διενέργειας & προσφυγών που συγκροτήθηκαν με την αριθμ.
πρωτ. Δ ΠΡΟΜ Α 4018561 ΕΞ 2015/14-9-2015 απόφαση συγκρότησης των επιτροπών
διενέργειας και αξιολόγησης προσφυγών του αρχικού διαγωνισμού.
43. Τις άμεσες ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε:
1. Ηλεκτρονικό επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για το έργο Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση και συντήρηση των προϊόντων
λογισμικού της ORACLE της Γ.Γ.Π.Σ. με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη μέχρι 9.100 αδειών χρήσης
λογισμικού ORACLE – Taxis License»», όπως αυτό περιγράφεται στα Άρθρα και Παραρτήματα
που ακολουθούν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα
δυο (52) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τους Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/2013) , Ν.
4281/8.8.2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) και τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
Β/2677/21-10-2013).
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2. ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

19/10/2015

07/12/2015
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
15:00

11/12/2015
ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΩΡΑ
11:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.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 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «Γενικοί Όροι Διενέργειας Διαγωνισμού».
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
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 ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενοι από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμού.
Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) και πρέπει να έχει χρονική
ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
της ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
μικρότερο του ως άνω οριζόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενό της με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Η΄ της παρούσης.
Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος τους μικρότερης της ανωτέρω οριζόμενης,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό.
5. Για την συμμετοχή στο 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
5.1. 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:

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
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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.

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.

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 Γ 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.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.
5.2. 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.
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
Παράρτημα Α΄: «Στοιχεία υπό εκτέλεση έργου»
Παράρτημα Β’ «Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι διαγωνισμού»
Παράρτημα Γ’ «Αξιολόγηση προσφορών»
Παράρτημα Δ’ «Ειδικοί Όροι»
Παράρτημα Ε’ «Τεχνικές προδιαγραφές»
Παράρτημα ΣΤ’ «Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς»
Παράρτημα Ζ΄ «Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης»
Παράρτημα Η’ «Υποδείγματα Εγγυήσεων»
7. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
8. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο
προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. 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. Αιτήματα
παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
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9. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο. Η
προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και
η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr και στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ακριβές

αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π. Σ. και Διοικητικής Υποστήριξης
2. Γραφείο Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Γραφείο Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής
– Επικοινωνιών
4. Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής
Υποστήριξης
5. Δ/νση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών – Τμήμα Β’
6. Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών – Τμήμα Γ΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή :

Φορέας για τον οποίο προορίζεται το
έργο

Τίτλος Έργου
Κωδικός Αριθμός είδους CPV
Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Κρατήσεις

Φόρος Ν. 4172/2013
Είδος διαδικασίας
Προϋπολογισμός που βαρύνει το
έργο

Χρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου

Είδος σύμβασης

Προθεσμία για υποβολή
διευκρινήσεων επί των όρων της
διακήρυξης

Α΄ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ»
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων &
Διοικητικής Υποστήριξης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση
Προμηθειών,
Διαχείρισης
Υλικού
&
Υποδομών - Τμήμα Α’ – Κατάρτισης & Εκτέλεσης
Προγράμματος Προμηθειών
Πειραιώς & Κολωνού 2, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων &
Διοικητικής Υποστήριξης
Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση και συντήρηση –
υποστήριξη για ένα (1) + ένα (1) έτος των προϊόντων
λογισμικού της ORACLE με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη
μέχρι 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού ORACLE – Taxis
License»».
72.00.00.00 -5
Ο προϋπολογισμός του έργου για δύο (2) έτη ανέρχεται
στο ποσό των 2.287.500 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.,των νομίμων κρατήσεων καθώς και του
προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος
(1.859.756,10 € Αξία + 427.743,90 € Φ.Π.Α. 23%
= 2.287.500 € σύνολο)
0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος
χαρτοσήμου 3% και την επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
20%
8%
Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο
ανάθεσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Το
Έργο
χρηματοδοτείται
από
τον
Τακτικό
Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών και συγκεκριμένα
από τον Ειδικό Φορέα 23 150 και τον Κ.Α.Ε. 0869 και θα
βαρύνει τις πιστώσεις των οικ. ετών 2016 & 2017.
Δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης, με δυνατότητα διακοπής της σύμβασης
συντήρησης των αδειών χρήσης και της παροχής
τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση που υπάρξει
άλλη ευρύτερη λύση που θα υπερκαλύπτει και τη
συγκεκριμένη ανάγκη.
Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και
άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV: 72.00.00.00 -5
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 10, παρ. γ του Π.Δ. 118/07. Τα
ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα
παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλονται
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από εγγεγραμμένους προμηθευτές. Αιτήματα παροχής
πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός
των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Η Δ/νση
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών θα
απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του διαστήματος
που αναφέρει το ανωτέρω Π.Δ. και σε όλους όσους
έχουν εγγραφεί στο Σύστημα και ενδιαφέρονται για τον
συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να
απευθύνονται, μέσω του Συστήματος, στη Δ/νση
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.
Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της Υπηρεσίας.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
ηλεκτρονικών προσφορών
Ημερομηνία
έναρξης
υποβολής
ηλεκτρονικών προσφορών
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών
Διαδικτυακός
τόπος
υποβολής
προσφορών

11-12-2015ώρα 11:00 π.μ.
Έξι ημέρες προ
υποβολής τους.

της

καταληκτικής

ημερομηνίας

07-12-2015και ώρα 15:00.
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Σ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη,
σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν. 4281/8.8.2014 και
στην Π1/2390/2013(ΦΕΚ
Β/2677/21-10-2013) και συμπληρωματικά στο Π.Δ
118/07.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν
τον διαγωνισμό, θα προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή
στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Ειδικά για τις προσφορές θα προσκομίζονται μέσα σε
σφραγισμένους φακέλους
με τα στοιχεία του
διαγωνισμού και με την ένδειξη ¨ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ¨. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή
συμμετοχής θα περιέχεται στον σφραγισμένο φάκελο
των δικαιολογητικών.

Αν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για
λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ) αυτή θα
αναβληθεί για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και αν αυτή είναι αργία την
πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει με fax ή με e-mail όλους τους
διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και την ώρα της νέας ημερομηνίας
διενέργειας.
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Σε περίπτωση που υφίσταται κώλυμα και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω
διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης
προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας
κατάθεσης προσφορών.
Ορισμοί διακήρυξης
Ανάδοχος
Αναθέτουσα Αρχή
Κύριος του Έργου
Αντίκλητος ή
Εκπρόσωπος

Διακήρυξη

Επιτροπή
διενέργειας

Επιτροπή
προσφυγών
ΕΠΕ
Έργο
Προϋπολογισμός
Σύμβαση

Συμβατικά τεύχη

Συμβατική Τιμή

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη
Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου.
Το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα υπογράψει με τον
Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου.
Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης
Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή
του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax,
κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας
του Υπ. Οικονομικών με αυτόν.
Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/
υποψηφίους Αναδόχους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την
περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες
διενεργείται η διαδικασία του διαγωνισμού.
Επιτροπή αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών και
διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία έχει συγκροτηθεί με την
αριθμ. πρωτ. Δ ΠΡΟΜ Α 4018561 ΕΞ 2015/14-9-2015 απόφαση
συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης
προσφυγών του αρχικού διαγωνισμού.
Επιτροπή αξιολόγησης προσφυγών, η οποία έχει συγκροτηθεί με την
αριθμ. πρωτ. Δ ΠΡΟΜ Α 4018561 ΕΞ 2015/14-9-2015 απόφαση
συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης
προσφυγών του αρχικού διαγωνισμού.
Επιτροπή Παραλαβής Έργου
Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου.
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την
υλοποίηση του Έργου.
Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Υπουργείου
Οικονομικών ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου
που θα επιλεγεί.
Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών. και του
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :
α. τη Σύμβαση,
β. την Απόφαση Κατακύρωσης
γ. την Προσφορά του Αναδόχου και,
δ. τη Διακήρυξη.
Tο συνολικό τίμημα της Σύμβασης
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την
παροχή υπηρεσιών επικαιροποίησης και τεχνικής υποστήριξης 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού
Oracle της ΤΑΧΙS License όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν:
1.
2.

3.

Την υπηρεσία ενημερώσεων λογισμικού (Software Updates), η οποία παρέχει στη
Γ.Γ.Π.Σ.&Δ.Υ. άδεια χρήσης των τελευταίων εκδόσεων των προϊόντων της Oracle.
Την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (Product Support), η οποία παρέχει στην ΓΓΠΣ& ΔΥ
υποστήριξη σε όλα τα προϊόντα του αναδόχου μέσω τηλεφώνου ή μέσω της χρήσης του
εργαλείου My Oracle Support (MOS), εικοσιτέσσερις (24) ώρες την ημέρα, εφτά (7) ημέρες
την εβδομάδα.
Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα εντάξει την Γ.Γ.Π.Σ.& Δ.Υ. στο Oracle Enterprise Service
Delivery Program. Η ένταξη στο Oracle Enterprise Service Delivery Program θα
βελτιστοποιεί το επίπεδο της υποστήριξης των προϊόντων της Oracle μέσω μιας
συντονισμένης διαχείρισης των υπηρεσιών υποστήριξης χρησιμοποιώντας γνώσεις και
πρακτικές παγκοσμίως δοκιμασμένες που ακολουθεί η Oracle. Το πρόγραμμα θα
συντονίζεται από έναν Enterprise Service Delivery Manager, ο οποίος θα αποτελεί την
κύρια επαφή με την Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ.
Πρόσβαση στο Oracle Web Conference, ένα εργαλείο το οποίο παρέχει άμεση σύνδεση σε
συστήματα πελατών, επιτρέποντας στον νόμιμο δικαιούχο (κατασκευαστή) να παρέχει τις
υπηρεσίες του και να επιλύει προβλήματα on – line.

Η Τεχνική Υποστήριξη συνίσταται σε υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης όπως αυτές περιγράφονται
στις
Πολιτικές
Τεχνικής
Υποστήριξης
(Technical
Support
Policies
www.oracle.com/us/support/library/057419.pdf).
Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα είναι διαθέσιμα σε έκδοση
παραγωγής κατά την διάρκεια της εκάστοτε παραγγελίας τους καθώς και ότι η TAXIS license
καλύπτεται συνεχώς από υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης.
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου για δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 2.287.500 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των νομίμων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόμενου
φόρου εισοδήματος
(1.859.756,10 € Αξία + 427.743,90 € Φ.Π.Α. 23% = 2.287.500 € σύνολο).
Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, τα οικονομικά έτη
2016 & 2017, με Ε.Φ. 23-150 και Κ.Α.Ε. 0869.
3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Διακήρυξη:
1. Eστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
στις 15/10/2015
2. Δημοσιεύτηκε στο «Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων» της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης στις 16/10/2015
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3. Δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο στις 16/10/2015
4. Η παρούσα διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.gsis.gr
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

και στη

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και
συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που αφορούν το διαγωνισμό θα προσκομίζονται και σε έντυπη
μορφή εις διπλούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ειδικά για τις προσφορές θα προσκομίζονται μέσα σε
σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού και με την ένδειξη ¨ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ¨. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα περιέχεται στο
σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών.
4.2.

Περιεχόμενο προσφορών

Γίνονται δεκτές προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του έργου, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς
που θα αναφέρεται σε τμήμα του.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολο του έργου είτε στα επιμέρους
τμήματά του.
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα,
στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
1.1 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 άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
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1.

2.

3.

Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού
του έργου χωρίς ΦΠΑ και να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αρθ. 25 του ΠΔ 118/2007/ΚΠΔ157, καθώς και στο άρθρο Ν. 4281/2014
(ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής
του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και
στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υπογραφής της δήλωσης, οι
προσφέροντες :
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07,
σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007
ήτοι :
ι) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991,
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76)
η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.
3424/2005 (Α΄ 305), . για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
v)για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
vi) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
vii) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα,
viii) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της
οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και
στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υπογραφής της δήλωσης, οι
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προσφέροντες :
α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.
2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους,
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο
ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά
συνεταιρισμούς).

4.

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά
την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα,
καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να
παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική
υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, Υπεύθυνη Δήλωση, που
φέρει ψηφιακή υπογραφή, με την οποία να δηλώνουν ότι:
α. δεσμεύονται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών
τους μέχρι φυσικού προσώπου ή ότι αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας
στην οποία έχουν την έδρα τους ή ότι πρόκειται για εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
κρατών μελών της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α. εταιρείες για τις οποίες δεν ισχύει η
υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ
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30/Α’/2005) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ
279/Α’/2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.
β. δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3310/2005 όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες
εταιρείες.
γ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005,
προς απόδειξη των ισχυρισμών των προηγούμενων εδαφίων, κατά το στάδιο της
κατακύρωσης.
Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού
5.
προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα
6.
αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών/ επαγγελματικών
ικανοτήτων και οικονομικών
προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά
καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα
προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α
του ΠΔ 118/07 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται
τα ως άνω.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή από αυτόν
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε
προκήρυξη (άρ. 3 του Ν. 4250/2014), το οποίο τροποποιεί το άρθρο 6 του Π.Δ.
118/2007.
Οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες καθώς και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει κατά
περίπτωση να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Π.Δ./τος 82/96 (ΦΕΚ /Α΄/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.
3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄/05), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ
279/Α΄/05) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.
Συγκεκριμένα:
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
β) Αναλυτική κατάσταση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τα στοιχεία των μετόχων
της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, με ειδική αναφορά κατά κατηγορία, των
τυχόν μετοχών που στερούνται των δικαιωμάτων παράστασης και ψήφου στη Γενική
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Συνέλευση και των περιουσιακών δικαιωμάτων, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
Η ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της
επιχείρησης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό
της, είναι ονομαστικές.
β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της επιχείρησης και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο
μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της, με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών.
γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι
φυσικού προσώπου των μετοχών της επιχείρησης που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών.
Γ. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥΣ Η' ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
α) Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, ότι
δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά το δίκαιο της
χώρας τους, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση της επιχείρησης, νομίμως επικυρωμένη.
β) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα
τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης.
γ) Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών
ή δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, σε
περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων και εφόσον οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην επιχείρηση.
δ) Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην
επιχείρηση οι μέτοχοί της.
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α.
α) Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση είναι
εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεσή της από την
υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα αλλοδαπών εταιρειών πρέπει να είναι επικυρωμένα από την
κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Ε. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εταιρείας άλλης νομικής μορφής η εταιρεία
υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης
εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιό της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη
εταιρεία ισχύουν τα ανωτέρω.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει τη γνησιότητα των εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής, παραλαμβάνει, μονογράφει και ελέγχει το φυσικό αρχείο.
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
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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 συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του
Υποψήφιου Αναδόχου.
Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα
παραπάνω για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η Προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλεται για όλα τα μέλη της Ένωσης από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών, επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση ή τροποποίηση.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, κατόπιν εγγράφου,
ηλεκτρονικά υποβαλλόμενου, λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω,
δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο, η Προσφορά θα
απορρίπτεται.
1.2 Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά
τα κάτωθι :
Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου που προκηρύχθηκε θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Υποψήφιο
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει μελετήσει
όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο διαγωνισμού.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης
ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται εφ’ όσον ζητηθούν, σε χρόνο που
θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
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Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο
της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει κατά την υποβολή της προσφορά του να
σημάνει, με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης
του ενδιαφερομένου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
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.τ.λ.), 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
ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
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Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία
Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η προσφορά να
υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
Προσφορών.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Σε κάθε περίπτωση όμως που
έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής ενώ αναφέρονται τα προϊόντα / υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν
υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι τα προϊόντα / υπηρεσίες έχουν προσφερθεί
δωρεάν.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να
αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα αναλάβει
κάθε μέλος της ένωσης και το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε
μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ
τους κατά την υλοποίηση του έργου.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής,
υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται
κατωτέρω :
1.
Τιμές
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρο το προσφερόμενο έργο, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ .
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ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την
προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με
τον οικονομικό χαρακτήρα της προσφοράς, τον οποίο επαληθεύει πριν την απόρριψη της
προσφοράς .
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά.

2.

Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα
πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σε τραπεζικό λογαριασμό του, με την απαραίτητη
προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε
βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπ. Οικονομικών του αντίστοιχου οικ. έτους με ειδικό
φορέα 23150 και Κ.Α.Ε. 0869.
Επί της Συμβατικής Τιμής του Έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, που ανέρχονται σε 0,10% υπέρ της
Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος
χαρτοσήμου 3% και την επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, οι οποίες βαρύνουν το Ανάδοχο.
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω :
1.
Για το ποσό που αντιστοιχεί στην ενεργοποίηση - επικαιροποίηση αδειών χρήσης,
μετά την υπογραφή της σύμβασης και την πιστοποίηση (πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής) από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Έργου, ότι ο ανάδοχος έχει
παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση.
2.

Για το ποσό της συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης Θα καταβάλλεται, σε δίμηνη
βάση, το ποσό που αντιστοιχεί στην δίμηνη αμοιβή του αναδόχου, όπως αυτό
αποτυπώνεται στην οικονομική του προσφορά, για την παροχή των ζητουμένων
υπηρεσιών, μετά την πιστοποίηση από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης,
παραλαβής του Έργου, ότι ο ανάδοχος έχει παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες
σύμφωνα με τη σύμβαση.

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.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι κρατήσεις οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις και ο
παραπάνω φόρος εισοδήματος.
Πέραν της Συμβατικής Τιμής του Έργου ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση κατά του
Υπουργείου για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξ αφορμής
αυτού.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή,
νόμιμη και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που
θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στη Συμβατική Τιμή
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την
εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Υπουργείου.
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.
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Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή
υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο
αναφοράς») προσαυξημένο κατά 8 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13,
Παρ. Ζ΄: περί «Καθυστερήσεων Πληρωμών»).
3.
i.

Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής

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 συνολικού προϋπολογισμού του προσφερόμενου έργου, χωρίς
Φ.Π.Α.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της
ΕΕ και του ΕΟΧ και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι
εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει
και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης
εγγυήσεων. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τον αριθμό και τον πλήρη τίτλο της διακήρυξης.
στ. Την ημερομηνία διαγωνισμού.
η. Το προς ανάθεση έργο.
θ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί
ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
ι. η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται.
ια. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
IV.Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της εγγύησης.
V. Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης (στην περίπτωση ένωσης
προμηθευτών).
Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
1. η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
2. ο αριθμός της διακήρυξης
3. το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
4. η ημερομηνία έκδοσης της
5. τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση
του προμηθευτή από την Υπηρεσία.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης, στους δε λοιπούς διαγωνιζόμενους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / ενδικοφανή
μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, αρνηθεί να
υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος,
οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την
έκδοση σχετικής απόφασης.
ii.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση
Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να
περιλαμβάνει:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τον αριθμό της διακήρυξης.
στ. Το προς ανάθεση έργο.
η. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί
δύο (2) μήνες μετά τον συμβατικό χρόνο παραλαβής, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά).
ι. η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται.
ια. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
IV.Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της εγγύησης.
V. Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης (στην περίπτωση ένωσης
προμηθευτών)
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
4.

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
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Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής
της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
Επισημαίνεται ότι :

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους
της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

Ο χρόνος παράδοσης του έργου που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά
την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση
του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό
αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». 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.
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. 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 λαμβάνουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Αν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για
λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ) αυτή θα
αναβληθεί για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και αν αυτή είναι αργία την
πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει με
fax ή με e-mail όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και την ώρα της
νέας ημερομηνίας διενέργειας. Σε περίπτωση που υφίσταται κώλυμα και κατά την νέα
ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή
αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση
της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.
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H επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού θα παραλάβει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα
εξετάσει και το φυσικό αρχείο που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, προκειμένου να ελέγξει τη
γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και να διαπιστώσει ότι το φυσικό αρχείο
ταυτίζεται με το ηλεκτρονικό.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που θα ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς
για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Ειδικότερα, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέσω του συστήματος :
- Ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και τις ελάχιστες
τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής
- Ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές
- Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής
αξιολόγησης, τα οποία υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, πλήρως
αιτιολογημένα σε πέντε (5) αντίτυπα (και 1 ηλεκτρονικό).
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής
προσφοράς προκύψει απόρριψη προσφοράς η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό με πλήρη
τεκμηρίωση της απόρριψης.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση έγκρισης
ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης, η οποία κοινοποιείται στους
ενδιαφερόμενους μέσω του συστήματος.
Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν μετά την
έκδοση της απόφασης έγκρισης ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης
και την παρέλευση των τασσόμενων προθεσμιών για την άσκηση ένδικων μέσων, σε ημερομηνία
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος.
Αμέσως μετά την αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι συμμετέχοντες
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών, προκειμένου να λάβουν
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Η Επιτροπή διενέργειας μέσω του συστήματος :






Ελέγχει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές με βάση το Παράρτημα Γ «Αξιολόγηση
προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» .
Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά οικονομικής αξιολόγησης.
Συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά
αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και το κριτήριο ανάθεσης του
διαγωνισμού, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του έργου,
επικρατέστερος Ανάδοχος.
Συντάσσει Πρακτικό, το οποίο υποβάλλει σε πέντε (5) αντίτυπα (και 1 ηλεκτρονικό), στο
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
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7.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, η Αναθέτουσα
Αρχή εκδίδει και αναρτά στη διαδικτυακή πύλη απόφαση κατάταξης των υποψηφίων
Αναδόχων και με αυτή καλείται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την από την ανάρτηση της, να
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής
Επιστολής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε
σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία του διαγωνισμού αυτού υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 2 του Ν. 3060/2002, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Εφόσον ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο αποβεί θετικός, θα ακολουθήσει
η υπογραφή ης Σύμβασης.
Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το
σύνολο ή για μέρος του υπό ανάθεση Έργου.
Εφόσον η σύμβαση ισχύσει από 1.1.2016, το κόστος της ενεργοποίησης – επικαιροποίησης θα
είναι όπως ορίζεται στο πίνακα Α της οικονομικής προσφοράς. Εφόσον η σύμβαση ισχύσει μετά
την 1.1.2016, στο παραπάνω κόστος θα προστεθεί και το ημερήσιο ποσό ενεργοποίησης –
επικαιροποίησης του πίνακα Γ, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι την έναρξη ισχύος της
σύμβασης.
Η τιμή δεν μπορεί να ξεπεράσει το ημερήσιο κόστος Ενεργοποίησης – Επικαιροποίησης 9100
αδειών χρήσης λογισμικού Oracle – Taxis Licence μέχρι την 31/12/2015, όπως περιγράφεται στον
πίνακα Α Ενεργοποίησης – επικαιροποίησης με α/α 1 της Οικονομικής Προσφοράς.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα
Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στον
Ανάδοχο και με μέριμνά της γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, ιδίως:


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



εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,



εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
συντελέστηκε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού
ανταγωνισμού,



εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο.
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β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης,
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007).
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή σύμπραξη ή ένωση που
υπέβαλε κοινή προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σημειώνεται ότι οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ή να
εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι
αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να απαιτούν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων να έχουν
περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί
να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η
περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης (Αρ. 39
παρ. 2 του ΠΔ 60/2007). Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση,
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία.
Α. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα
οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο α. του Π.Δ. 118/07)
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της κοινής
δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 πράξης
του Συμβουλίου και στο άρθρο 3§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.
1.

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ενσωματώθηκε με το
Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05
ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας
στ) για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf.
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2.

3.

4.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της ηλεκτρονικής
ειδοποίησης, ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα υπογραφής της υπεύθυνης
δήλωσης της παραγράφου Α.2.2 και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επιδόσεως της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, και επίσης ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του Αναδόχου στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά
με α/α 2, 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο β. του Π.Δ. 118/07)
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της κοινής
δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 πράξης του
Συμβουλίου και στο άρθρο 3§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.
1.

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε από
την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και
τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05
ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας
στ) για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf.
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2.

3.

4.

5.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της
ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, της χώρας εγκατάστασής
τους από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της
ηλεκτρονικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης της
παραγράφου Α.2.2 και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επιδόσεως της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, και επίσης ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ. του Π.Δ.
118/07)
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από
τα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, της αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της κοινής
δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
β) δωροδοκία, της αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της από 26/5/1997 πράξης του
Συμβουλίου και στο άρθρο 3§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.

1.

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, της τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το
Ν.3424/05.
ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα (για τα ημεδαπά), σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας.
στ) για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν της
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου,
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των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους
νόμιμους εκπροσώπους του.
(Για ημεδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της ηλεκτρονικής
ειδοποίησης, ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν της
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως της φορολογικές
υποχρεώσεις του.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

1.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους της
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος
και όχι μόνο της ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.
(Για αλλοδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, της
χώρας εγκατάστασής της από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (της χώρας εγκατάστασής τους
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία (για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (της χώρας εγκατάστασής τους
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης
σε αναγκαστική διαχείριση.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας εγκατάστασης
τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα υπογραφής της υπεύθυνης
δήλωσης της παραγράφου Α.2.2 και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι της επιδόσεως της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.
Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν.3588/2007(Α’ 153).
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο δ. του Π.Δ. 118/07)
Τα δικαιολογητικά με α/α 1 έως και 5 , που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή
αλλοδαπά
Διευκρινίσεις:
Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
αφορά στον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά συνεταιρισμούς).

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο ε. του Π.Δ. 118/07)
Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να
καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Υποψήφιο
που συμμετέχει στην ένωση.
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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 αντικατασταθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου
Αναδόχου ή, στη χώρα όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του
Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό
αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που
εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης των προσώπων αυτών.
3. 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 δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού.
4. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. (αρ.3 παρ. 5 της ΠΝΠ 4/2012 (ΦΕΚ Α 237/2012)
5. Για τους Συνεταιρισμούς, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
λειτουργεί νόμιμα.
6. Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
7. Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
Α. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά.
Β. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, είναι δυνατόν να
υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορά.
8. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού
προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή
ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο
Δ.Σ. κ.α.).
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συμπληρώσουν τυπικές ελλείψεις
των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.
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Απόρριψη Προσφορών
Η Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και δεν αξιολογείται σε καθεμία ή περισσότερες από
τις κάτωθι περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα διακήρυξη:
1. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές
2. Προσφορά που κατατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των
Προσφορών.
3. Έλλειψη μετάφρασης δικαιολογητικών
εγκατάστασης στην αλλοδαπή.

στην

Ελληνική

γλώσσα,

σε

περίπτωση

4. Έλλειψη μετάφρασης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην Ελληνική γλώσσα, σε
περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.
5. Έλλειψη Ένορκης Βεβαίωσης ή Υπεύθυνης Δήλωσης σε περίπτωση εγκατάστασης στην
αλλοδαπή.
6. Μη πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής.
7. Μη υποβολή ή κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που ζητούνται από τη διακήρυξη,
καθώς επίσης και μη παροχή διευκρινίσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών
εντός των ημερών που προβλέπονται από την ημερομηνία του σχετικού αιτήματος της
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
8. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
9. Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της Προσφοράς ή μη απάντησης εντός του
ορισμένου χρονικού διαστήματος, αν προκύψει σχετικό ζήτημα.
10. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή και αντιφατική.
11. Προσφορά που δεν προσφέρει το σύνολο του Έργου, που ζητείται από τη Διακήρυξη.
12. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές απαιτήσεις της
Διακήρυξης.
13. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
14. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος.
15. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη Διακήρυξη
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
Β. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής
χρηματοοικονομικής επάρκειας του υποψήφιου Αναδόχου και τα όριά τους :

και

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις
συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:
Α
Υποδομή και ικανότητα του Υποψηφίου Αναδόχου
Εξετάζονται τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, ο δυναμισμός, η δομή, η οργάνωση και η
παρουσία στην Ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά του Υποψηφίου Αναδόχου.
Α.1

Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις
απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Α.1.1

Δήλωση η οποία να παρέχει πληροφορίες για τα κάτωθι χαρακτηριστικά του Υποψήφιου
Αναδόχου:
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Α.1.2

-

επιχειρηματική δομή

-

τομείς δραστηριότητας

-

προϊόντα και υπηρεσίες

-

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

-

αριθμό ατόμων (προσωπικό) που απασχολείται το τελευταίο ημερολογιακό έτος πριν
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2000 στον τομέα της τεχνικής διαχείρισης ή/και
συντήρησης, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό, ή άλλο ισοδύναμο, από
Οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Ένωση Εταιρειών, το ανωτέρω
πιστοποιητικό πρέπει να διαθέτουν οι μισοί τουλάχιστον συμμετέχοντες σε αυτήν
Στην περίπτωση που τα προϊόντα /οι υπηρεσίες δεν πιστοποιούνται σύμφωνα με τα
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων/ υπηρεσιών
διαπιστευμένο προς τούτο είτε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από
φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European
Cooperation For Accreditation-E.A.) και της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Α.1.3

Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι ο νόμιμος δικαιούχος
(κατασκευαστής) του λογισμικού Oracle, για το οποίο ζητείται η παροχή υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης θα προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωσή του, με θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής, προς το Υπουργείο ότι η κατασκευάστρια εταιρεία είναι εν
γνώσει και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του την
εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών ,σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου σε αυτόν.

Α.2
Α.3

Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
Να έχει κατά τα τελευταία τρία (3) έτη συνολικό κύκλο εργασιών, μεγαλύτερο από το 100%
του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Πίνακας με τα ποσά που αφορούν στον κύκλο εργασιών, για τις τρεις (3) τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις.
Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, συμπληρώνει τα στοιχεία τεκμηρίωσης
της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.

Α.3.1

Έτος
2012
2013

Κύκλος εργασιών

2014
(1) Συμπληρώνεται το ποσό του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση (ΕΥΡΩ)

1.
2.
3.

4.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και
κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.
Επισημαίνεται ότι κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις
παραπάνω προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχει στην περαιτέρω διαδικασία του
διαγωνισμού για το Έργο.
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση:
- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται για κάθε Μέλος της
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Ένωσης.
-

επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να
καλύπτονται όλες.

Μετά την κατάθεση των προσφορών, επί νομίμως υποβληθέντων στοιχείων δεν γίνεται
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, κατόπιν εγγράφου,
ηλεκτρονικά υποβαλλόμενου λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω,
δε δόθηκαν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Γ. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής / επαγγελματικής
ικανότητας
Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται τα κυριότερα έργα των τριών τελευταίων χρόνων με μνεία,
για κάθε έργο, του παραλήπτη, της ημερομηνίας παραλαβής και του ποσού και συνυποβολή
αποδεικτικών στοιχείων των παραδόσεων (πιστοποιητικά δημόσιας Αρχής για παραδόσεις που
έχουν γίνει σε Δημόσια Αρχή ή αντίστοιχα παραστατικά για ιδιώτες).
Διευκρινίσεις:
 Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό,
που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ή πρωτόκολλο παραλαβής.
 Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που
συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα
αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου στο Φορέα που
πραγματοποιήθηκε το έργο.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση του έργου στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο 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 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
9. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά
όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από
τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές
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δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και 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.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 1 του άρθρου 6 ή / και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του
άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2
του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα
ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ
118/07.
10. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία [Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10)], μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
Μετά την υποβολή προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Κάθε Υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, πράξη ή
παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη
δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία
2007/66 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου.
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, θα ασκηθεί
υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών, αφότου ο Ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της αντίστοιχης
πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία θα κοινοποιηθεί
υποχρεωτικά στον θιγόμενο από τυχόν μερική ή ολική παραδοχή της. Η σχετική απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Ειδικής Επιτροπής Προσφυγών, θα εκδοθεί
εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως θα τεκμαίρεται σιωπηρή
απόρριψή της.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν
επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή
με κάθε πρόσφορο μέσο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.
Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση
αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διάταξη ο αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του αρ. 35 του π.δ.
60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από
την παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 3886/2010.
Για την αξιολόγηση των προσφυγών, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Προσφυγών που έχει
συγκροτηθεί με την αριθμ. πρωτ. Δ ΠΡΟΜ Α 4018561 ΕΞ 2015/14-9-2015 απόφαση
συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προσφυγών του αρχικού
διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 38 του ΠΔ 118/2007.
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11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την απόφαση κατακύρωσης και εφόσον ο προληπτικός έλεγχος του Ε.Σ αποβεί θετικός για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα Αρχή καλεί
εγγράφως τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από την Υπηρεσία.
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 4 του Π.Δ. 60/2007, η
Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει, εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών, ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά με τη σύναψη αυτής.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ανωτέρω προθεσμία ή
δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η Αναθέτουσα Αρχή
κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο από την ανάθεση, καταπίπτει αυτοδίκαια η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και μπορεί ν’ αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά
κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισμού ή την προσφυγή κατά τα οριζόμενα στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση μπορεί να επιβάλλονται, εκτός της
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αθροιστικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις, όπως προβλέπονται
στο άρθρο 34, παρ. 5 του ΠΔ 118/2007.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην
παρούσα διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δε
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της
Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για
θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση
που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη
κατά σειρά η Κατακυρωτική Απόφαση, η Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα διακήρυξη,
εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Π.Δ. 118/2007.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο
οργανισμό που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997
όπως ισχύει. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25
του Π.Δ. 118/2007.
Η Εγγύηση Συμμετοχής του Αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση επιστρέφεται μετά
την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημερολογιακές από την υπογραφή της σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων
υποψηφίων Αναδόχων επιστρέφονται σε αυτούς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
της απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί
ένδικα / ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. Η επιστροφή της
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το
ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλομένους.
Ο Ανάδοχος μπορεί να ορίζει άλλο Εκπρόσωπο του (πλην του νομίμου εκπροσώπου) και να τον
εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα
ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση (π.χ. λήψη πληρωμών κ.α.).
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκαν το υπό ανάθεση έργο και παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και ποιότητα),
β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του υπό ανάθεση έργου μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής να παρατείνεται ή να μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
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υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου ή και χωρίς
προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν
λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται σε
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης το υπό ανάθεση έργο δεν παραλαμβάνεται από
την Επιτροπή Παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση.
Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα είναι
υπεύθυνη για την παραλαβή του έργου.
Η διάρκεια παροχής του έργου ορίζεται σε ένα (1) έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου παροχής κατά ένα (1) έτος ακόμη. Στην
περίπτωση που έχουν τελειώσει οι διαδικασίες του συγχρηματοδοτούμενου αντίστοιχου έργου, θα
υπάρχει δυνατότητα διακοπής του παρόντος έργου ύστερα από σχετικό αίτημα της Γ.Γ.Π.Σ. &
Διοικ. Υποστήριξης.
12. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις
αρμόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη του Υπουργείου ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό
προσώπων. Επιπλέον, ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα
οριζόμενα στους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, εγγυάται την ύπαρξη και συμβατότητα
των συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση την προσφορά και
τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο Υπουργείο και στην ΕΠΕ όλες τις πληροφορίες
που θα του ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία του έργου.
Το Υπουργείο ή η ΕΠΕ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του έργου δεν
εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις
απόψεις τους σχετικά με την πορεία του έργου. Ο ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του
Υπουργείου ή της ΕΠΕ, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και
ορθή εκτέλεσή του.
Υποχρεώσεις Υπουργείου
Το Υπουργείο θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων
και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην εκτέλεση των
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.
Το Υπουργείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
Κοινές Υποχρεώσεις
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σχετικό Παράρτημα. Ο
μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7)
εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα
και στα Παραρτήματά της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο
του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.
Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες
δραστηριότητες του έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα:


Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του Υπουργείο και του αναδόχου θα είναι η Ελληνική,
σε γραπτό και προφορικό λόγο.
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Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια
ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική
γλώσσα.



Για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που απορρέουν από την εκτέλεση του έργου θα
χρησιμοποιείται κατά βάση η αγγλική γλώσσα.

Ενώσεις
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από
κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι του Υπουργείου για την εκπλήρωση
όλων των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου
πληρωμής και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί
γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και
σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Υπουργείου, ως λόγος απαλλαγής
του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την
ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της
Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07.
Υπεργολαβίες
Ο Ανάδοχος μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν έχει δικαίωμα, χωρίς
προηγούμενη γραπτή έγκριση του Υπουργείου, να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του
Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον δεν έχει δηλωθεί αυτό στην
Προσφορά του.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους, η
εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο, μετά
από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου, με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου.
Το Υπουργείο δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου
εμπλεκόμενου στο Έργο, που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του Υπουργείου, δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να
ανταποκριθεί σε χρονικό διάστημα που από κοινού θα συμφωνηθεί ότι απαιτείται για την εξεύρεση
αντικαταστάτη.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος.
Εμπιστευτικότητα
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του Υπουργείου, εκτός από τις περιπτώσεις που υπαγορεύονται από τις
Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του αναδόχου σε άλλους διαγωνισμούς,
ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο
Υπουργείο και δεν δεσμεύει το Υπουργείο με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή του
συναίνεση.
Όλα τα πληροφοριακά γραπτά στοιχεία του Υπουργείου που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
αναδόχου κατά την υλοποίηση του έργου αυτού και ορίζονται ως «Εμπιστευτικά», θεωρούνται
εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και το
Υπουργείου κρατούν μυστική κάθε έγγραφη πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από
την εκτέλεση της σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο
ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε
τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
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Στις πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές για ένα συμβαλλόμενο δεν περιλαμβάνονται
πληροφορίες που: (α) είναι ή μπορούν να γίνουν ευρύτερα γνωστές σε τρίτους χωρίς κάποια
ενέργεια ή παράλειψη της άλλης πλευράς, (β) πριν το χρόνο γνωστοποίησής τους, είχε ήδη νόμιμα
στην κατοχή του ένα συμβαλλόμενο μέρος χωρίς να τις έχει αποκτήσει, είτε άμεσα είτε έμμεσα,
από το άλλο, (γ) γνωστοποιούνται σ’ ένα συμβαλλόμενο μέρος από κάποιον τρίτο, ο οποίος δεν
έχει υποχρέωση εχεμύθειας, ή (δ) αποκτώνται με ανεξάρτητα μέσα από την άλλη πλευρά.
Ο ανάδοχος και το Υπουργείο αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι
εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις
υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού
συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος έργου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που το Υπουργείο θα παραδώσει στον
ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Τόσο καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, όσο και μετά την λήξη ή λύση αυτής για πέντε (5) έτη, ο
ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση
να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργείου.
Πνευματικά Δικαιώματα
Η κυριότητα της Oracle - TAXIS License παραμένει στον νόμιμο δικαιούχο (κατασκευαστή).
Ωστόσο, παραχωρήθηκε από τον ανάδοχο στην ΓΓΠΣ όχι κατ’ αποκλειστικότητα και χωρίς
δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης το δικαίωμα χρήσης της.
Ο νόμιμος δικαιούχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας της
Oracle - TAXIS License, όσο και οποιουδήποτε προϊόντος αναπτύσσεται, το οποίο προκύπτει από
τις υπηρεσίες και παραδίδεται στην ΓΓΠΣ, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.
Η ΓΓΠΣ μπορεί να δημιουργήσει έναν επαρκή αριθμό αντιγράφων κάθε προγράμματος, για τη
χρησιμοποίησή τους εντός του πλαισίου της άδειας χρήσης, καθώς και ένα αντίγραφο
αποθηκευτικού μέσου για κάθε πρόγραμμα.
Δεν επιτρέπεται:
 η αφαίρεση ή τροποποίηση οποιασδήποτε σήμανσης προγράμματος ή οποιασδήποτε
επισήμανσης σχετικά με τα δικαιώματα κυριότητας του αναδόχου,
 η διάθεση των προγραμμάτων ή των υλικών που προκύπτουν από τις υπηρεσίες σε
οποιονδήποτε τρίτο, με οποιονδήποτε τρόπο, για χρήση στις εμπορικές δραστηριότητές
του (εκτός από την περίπτωση κατά την οποία αυτή η πρόσβαση επιτρέπεται για την
συγκεκριμένη άδεια χρήσης που έχει αποκτήσει η ΓΓΠΣ για το πρόγραμμα ή για τα υλικά
που παραδόθηκαν από τις υπηρεσίες που έχει λάβει),
 να προκαλεί ή να επιτρέπει η ΓΓΠΣ την αποσυμπίλιση, αντίστροφη μεταγλώττιση ή
αντίστροφη συμβολομετάφραση (reverse engineering, disassembly or dicompilation),
(εκτός από την περίπτωση που αυτό απαιτείται από τον νόμο για σκοπούς
διαλειτουργικότητας), ή η αποκάλυψη των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δοκιμών για τη
μέτρηση επιδόσεων των προγραμμάτων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση
του αναδόχου.

Ο ανάδοχος αμύνεται, με δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων που
αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική ιδιοκτησία, άδειες χρήσεις ή εμπορικά
μυστικά σχετικά με τις εκδόσεις λογισμικού ή με την ανάπτυξη εφαρμογών μέσα στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου και αποζημιώνει πλήρως το Υπουργείο για τις ζημίες και τα έξοδα τα οποία
υφίσταται αυτό σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Σε κάθε περίπτωση που εγείρεται εναντίον του Υπουργείου αξίωση, εξωδίκως ή δικαστικώς,
αγωγή ή άσκηση ενδίκου μέσου, από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με π.χ. σχέδια,
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προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, τα δικαιώματα επί του λογισμικού ή της ανάπτυξης εφαρμογών
από τον ανάδοχο για το Υπουργείο, δεδομένα ή άλλα υλικά που παρασχέθηκαν στο Υπουργείο
από τον ανάδοχο βάσει της παρούσας σύμβασης, με τον ισχυρισμό ότι παραβιάζουν δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας του τρίτου, έως την ή και μετά την οριστική παραλαβή του
έργου, ο ανάδοχος οφείλει να αναλάβει όλες τις ευθύνες που προκύπτουν και να αποζημιώσει
πλήρως το Υπουργείο για κάθε ζημία που προκύπτει, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων
τρίτων, τόκων και δικαστικών εξόδων.
Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο θα χειριστεί κατά την κρίση του τις δίκες, λαμβάνοντας πάντοτε
υπόψη και την συνδρομή, τις διευκρινήσεις ή/και πληροφορίες του αναδόχου και θα ειδοποιεί
εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τον ανάδοχο για κάθε απαίτηση ή διαμαρτυρία σχετική με την
παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, που προβάλλεται από τρίτους
και αφορά στο έργο της παρούσας σύμβασης.
Αν, ως συνέπεια ενδεχόμενης παράβασης σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή
πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης ή εμπορικά μυστικά, το Υπουργείο εμποδίζεται στη χρήση
των παραδοτέων του έργου, ο ανάδοχος με δική του δαπάνη τροποποιεί ή αντικαθιστά τα
παραδοτέα χωρίς να μειώνεται το αποτέλεσμα, ή να αποκτήσει αναδρομικά άδεια για τη συνέχιση
της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις
ανωτέρω επιλογές, τα μέρη δύνανται να καταγγείλουν τις αντίστοιχες άδειες χρήσης λογισμικού
και ο ανάδοχος θα επιστρέψει τυχόν αμοιβές που το Υπουργείο έχει καταβάλει για αυτές και
οποιαδήποτε προκαταβλητέα αμοιβή για μη παρασχεθείσα τεχνική υποστήριξη, που καταβλήθηκε
για την παροχή της άδειας, ενώ το Υπουργείο θα διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του που
απορρέουν από ισχύουσες διατάξεις.
Ο ανάδοχος δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Υπουργείου, στην περίπτωση που το
Υπουργείο τροποποιεί ή χρησιμοποιεί τις περιγραφόμενες στην παρούσα άδειες χρήσης ή/και
υπηρεσίες εκτός του πλαισίου χρήσης τους, έτσι όπως αυτό ορίζεται στην τεκμηρίωση χρήσης του
αναδόχου ή σε περίπτωση που το Υπουργείο χρησιμοποιεί εν γνώσει του παλαιότερη έκδοση των
άδειών χρήσης, παρόλο που ο ανάδοχος έχει εγκαίρως και προσηκόντως προσκαλέσει το
Υπουργείο για την αντικατάσταση αυτών με νεώτερη έκδοση. Ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να
αποζημιώσει το Υπουργείο στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων απορρέει από
το συνδυασμό οποιωνδήποτε προγραμμάτων του αναδόχου με οποιαδήποτε προϊόντα ή
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τον ανάδοχο, βάσει της παρούσας σύμβασης.
Χρόνοι επίλυσης – Επανενεργοποίησης – Ποινικές ρήτρες
Στο πλαίσιο της παρούσας, ο ανάδοχος εγγυάται την λειτουργία των προϊόντων, σύμφωνα με τη
σχετική τεκμηρίωσή τους.
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό (Help Desk), η εμπειρία του
οποίου είναι ευθύνη του αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την
αποκατάσταση προβλημάτων/ βλαβών. Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος θα παρέχει πρόσβαση για την
άμεση αναφορά των προβλημάτων στα συστήματα του (My Oracle Support MOS) επί τη βάσει 24
ώρες επί 7 ημέρες. Η βλάβη θα αναφέρεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσα από τις ιστοσελίδες
υποστήριξης που παρέχει ο ανάδοχος. Το υπουργείο, κάνοντας χρήση των ως άνω συστημάτων,
24 ώρες επί 7 ημέρες, θα έχει χρόνο απόκρισης στο καταγεγραμμένο πρόβλημα του, κατ’ ανώτατο
εντός δύο (2) ωρών.
Για κάθε πρόβλημα που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος που
περιλαμβάνονται στην TAXIS License, ο ανάδοχος οφείλει εντός 24 ωρών από την αναφορά της
βλάβης να προβαίνει τουλάχιστον σε μερική επίλυση του προβλήματος (workaround) ώστε τα
προϊόντα να είναι διαθέσιμα μέχρι και την οριστική επίλυση του. Σε περίπτωση που αυτό δεν
καταστεί εφικτό μέσα σε 24 ώρες από την αναφορά της βλάβης, δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε
κυρώσεις για τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο ανάδοχος θα απασχοληθεί με το
πρόβλημα επί εικοσιτετραώρου βάσης, και οφείλει εντός των επόμενων 24 ωρών να λύσει οριστικά
το πρόβλημα. Ως χρόνος επίλυσης ορίζεται ο συνολικός χρόνος από την ειδοποίηση της βλάβης
μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετράει από την
ημερομηνία και ώρα της αναγγελίας του προβλήματος. Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται η
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καθυστέρηση που προκύπτει στην εκτέλεση οδηγιών και εργασιών από τρίτους και γενικά άτομα
που δεν είναι υπάλληλοι του αναδόχου, κατά την επίλυση του προβλήματος.
Το TAXIS License θεωρείται διαθέσιμο όταν όλα τα προϊόντα που εντάσσονται σε αυτό είναι
διαθέσιμα.
Προβλήματα που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος θεωρούνται:
α. η πλήρης αδυναμία παροχής υπηρεσιών στους χρήστες αυτών,
β. η αδυναμία εύλογης ολοκλήρωσης των εργασιών των χρηστών,
γ. η κρισιμότητα της λειτουργικότητας του προϊόντος σε σχέση με την εκπλήρωση της αποστολής
του Κυρίου του Έργου και
δ. το επείγον της κατάστασης.
Ειδικότερα χαρακτηριστικά των τυχόν προβλημάτων είναι:
α. καταστροφή δεδομένων (data corruption),
β. μη διαθεσιμότητα κρίσιμης τεκμηριωμένης λειτουργίας,
γ. μόνιμο «κρέμασμα» του συστήματος (system hangs), δημιουργώντας μη αποδεκτές ή μόνιμες
καθυστερήσεις σε αποκρίσεις και δ. συνεχής πτώση του συστήματος, ακόμα και μετά από
συνεχόμενες προσπάθειες επανεκκίνησης.
Τα ανωτέρω θα ισχύουν αποκλειστικά για τα προϊόντα και εφόσον θα έχει ρητά αποδειχθεί ότι η
οποιαδήποτε βλάβη δεν θα οφείλεται ούτε θα έχει προέλθει με οποιοδήποτε τρόπο από
εξοπλισμό, λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές τρίτων.
Ο συνολικός χρόνος μη οριστικής επίλυσης του προβλήματος, όπως ορίζεται σε σχέση με το
χρόνο της προηγούμενης παραγράφου, ανά κλήση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες από την
αναφορά της βλάβης. Για κάθε επιπλέον ώρα μη διαθεσιμότητας ο ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 0,04% του ετήσιου ποσού της
σύμβασης τεχνικής υποστήριξης (χωρίς Φ.Π.Α.), μέχρι να ανέλθει για όλες τις κλήσεις συνολικά
ανά έτος συντήρησης, στο μέγιστο ποσό που ισοδυναμεί με το 10% του ετήσιου ποσού της
σύμβασης τεχνικής υποστήριξης.
Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, το Υπουργείο θα τον καλεί να συμμορφωθεί εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος, άλλως θα εφαρμόζονται οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν αποδειχτεί ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Υπουργείου ή το πρόβλημα που
καταχωρήθηκε δεν οφείλεται στα προϊόντα της Oracle.
Πτώχευση
Αν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο
να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των
εργασιών του, το Υπουργείο δύναται:
(α) να τερματίσει τη σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή
τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης ή
(β) να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα
εκτέλεσης της σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της
σύμβασης μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.

Εκχωρήσεις -Μεταβιβάσεις
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Υπουργείου.
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Καταγγελία σύμβασης
Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για
λόγους μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του άλλου, ή, σε περίπτωση που η καταγγελία
γίνεται από το Υπουργείο, και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς
αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα
άρχονται μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της και εφόσον στο μεταξύ
δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι
διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας.

Εκτέλεση της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί μετά το πέρας του χρόνου υλοποίησης της
υπηρεσιών. Σε αυτό το διάστημα, θα έχουν εκδοθεί από την ΕΠΕ τα πρωτόκολλα
παραλαβής, θα έχει γίνει η αποπληρωμή του ετήσιου ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και
εκπληρωθεί οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

παροχής
οριστικής
θα έχουν
θα έχουν

Εφαρμοστέο δίκαιο
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα
βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό
ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις
του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις
απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στο Υπουργείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί
την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (με το
συνολικό ποσό της ενεργοποίησης – επικαιροποίησης και της συντήρησης – υποστήριξης δύο
ετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ), εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα
στο άρθρ. 20 του Π.∆. 118/07.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δ’ «Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι

Ο Ρ Ο Ι»

Τα ηλεκτρονικά Prospectus, που υποβάλλονται με την προσφορά, όταν αυτά ζητούνται από
το Παράρτημα Ε΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές», θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από
τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού
οίκου.
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες µε τα ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ε΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να πληρεί τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Απαιτείται η υποβολή πλήρους Ηλεκτρονικού Εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά
υπογεγραµµένου.
Ο Προμηθευτής
λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσμεύεται ότι θα
συμμορφώνεται µε όλους τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών του υπό ανάθεση έργου,
όπως αυτοί περιγράφονται
αναλυτικά κατωτέρω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
διακήρυξης. Όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι ( παρ. 7 του άρθρου 3
του Π.∆. 118/2007).
Αναλυτικότερα:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του έργου
Α. Η ενεργοποίηση - επικαιροποίηση των προϊόντων λογισμικού της Oracle Taxis License που
κατέχει η ΓΓΠΣ & ΔΥ ώστε η TAXIS license να αναβαθμιστεί στο τελευταίο εμπορικά διαθέσιμο
επίπεδο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μετά την ενημέρωση των αδειών
χρήσης ξεκινά η περίοδος συντήρησης κατά την οποία ο ανάδοχος θα παρέχει Υπηρεσίες
Τεχνικής Υποστήριξης με σκοπό τη διατήρηση των αδειών στο τελευταίο διαθέσιμο επίπεδο και
την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας τους.
Η ενεργοποίηση - επικαιροποίηση θα περιλαμβάνει
 Ενημερώσεις προγράμματος, επιδιορθώσεις, ειδοποιήσεις ασφάλειας και κρίσιμες
ενημερώσεις κώδικα
 Φορολογικές, νομικές και κανονιστικές ενημερώσεις
 Σενάρια αναβάθμισης
 Πιστοποίηση με τα περισσότερα νέα προϊόντα ή τις εκδόσεις τρίτων
 Κύριες εκδόσεις προϊόντος και τεχνολογίας, οι οποίες περιλαμβάνουν γενικές εκδόσεις για
τη συντήρηση, εκδόσεις επιλεγμένης λειτουργικότητας και ενημερώσεις τεκμηρίωσης
Β. Η συντήρηση των αδειών χρήσης λογισμικού ORACLE και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης μέχρι 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού της TAXIS License από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και για ένα έτος.

 Η δυνατότητα ανανέωσης της συντήρησης των ανωτέρω αδειών χρήσης και της παροχής
τεχνικής υποστήριξης για ένα (1) επιπλέον έτος.
Η TAXIS license, που προκύπτει από την αναβάθμιση των προηγούμενα αποκτηθέντων αδειών
χρήσης της Oracle Database, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις
εφαρμογές του TAXIS και τις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν παράλληλα και το Ο.Π.Σ. του Γενικού
Χημείου, το Σύστημα Μισθών και Συντάξεων και τη διαχείριση αποθηκών. Στην ΤAXIS license
περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των σχετικών με τις ανωτέρω ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς
απεριόριστο αριθμό χρηστών μέσω Internet.
Η TAXIS license εξασφαλίζει στη Γ.Γ.Π.Σ. & ΔΥ το δικαίωμα να χρησιμοποιεί απεριόριστο
αριθμό επεξεργαστών για το σύνολο των προγραμμάτων της Oracle, που περιγράφονται
κατωτέρω, αποκλειστικά :
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α. για τη λειτουργία των Π.Σ TAXIS, Γενικού Χημείου, Μισθών & Συντάξεων και
Διαχείρισης Αποθηκών και υποστηρίζουν υπαλλήλους (έως 9100 σε πλήθος) των
περιφερειακών ή κεντρικών υπηρεσιών του Υπ. Ο.
β. για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες/φορολογούμενους,
σχετικές με τα ίδια Π.Σ.
Η TAXIS license περιλαμβάνει τις λειτουργίες των ακόλουθων προγραμμάτων: Database
Enterprise Edition, Application Server Enterprise Edition, Real Application Clusters, Partitioning,
Tuning pack, Diagnostics pack, Advanced Security option.
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα περιλαμβάνουν:






Την υπηρεσία ενημερώσεων λογισμικού (Software Update License), η οποία παρέχει στην
ΓΓΠΣ & ΔΥ άδεια χρήσης των τελευταίων εκδόσεων των προϊόντων της Oracle.
Την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (Product Support), η οποία παρέχει στην ΓΓΠΣ & ΔΥ
υποστήριξη σε όλα τα προϊόντα της Oracle, που εμπεριέχονται στην TAXIS License, μέσω
τηλεφώνου ή μέσω της χρήσης του εργαλείου My ORACLE Support (MOS), εικοσιτέσσερις
(24) ώρες την ημέρα, εφτά (7) ημέρες την εβδομάδα.
Ο ανάδοχος θα εντάξει την ΓΓΠΣ & ΔΥ στο Oracle Enterprise Service Delivery Program. Η
ένταξη στο Oracle Enterprise Service Delivery Program θα βελτιστοποιεί το επίπεδο της
υποστήριξης των προϊόντων της Oracle μέσω μιας συντονισμένης διαχείρισης των
υπηρεσιών υποστήριξης χρησιμοποιώντας γνώσεις και πρακτικές παγκοσμίως δοκιμασμένες
που ακολουθεί η Oracle. Το πρόγραμμα θα συντονίζεται από έναν Enterprise Service
Delivery Manager, ο οποίος θα αποτελεί την κύρια επαφή με την ΓΓΠΣ & ΔΥ

Επιπλέον, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα επιτρέπουν στη ΓΓΠΣ & ΔΥ να έχει πρόσβαση
στο Oracle Web Conference, ένα εργαλείο το οποίο παρέχει στην Oracle άμεση σύνδεση σε
συστήματα πελατών, επιτρέποντάς της να παρέχει τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και να
επιλύει προβλήματα on–line.
Η Τεχνική Υποστήριξη θα συνίσταται σε υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης όπως αυτές
περιγράφονται στις Πολιτικές Τεχνικής Υποστήριξης Technical Support Policies.
Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα είναι διαθέσιμα σε έκδοση
παραγωγής κατά την διάρκεια της εκάστοτε παραγγελίας τους καθώς και ότι η TAXIS license
καλύπτεται συνεχώς από υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης.
Β.2 Ενεργοποίηση - επικαιροποίηση των προϊόντων λογισμικού της Oracle
Με την υπογραφή της σύμβασης θα ενεργοποιηθούν-επικαιροποιηθούν τα προϊόντα λογισμικού
Oracle που κατέχει η ΓΓΠΣ & ΔΥ για το έργο «Τεχνική υποστήριξη μέχρι 9.100 αδειών χρήσης
λογισμικού ORACLE – Taxis License».
Β.3. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της περιόδου συντήρησης
Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των
προϊόντων, η άμεση ανταπόκριση σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των
βλαβών/ προβλημάτων των προϊόντων τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις επίλυσης προβλημάτων και
διαθεσιμότητας όπως περιγράφονται κατωτέρω.
Β.4 Ενημερώσεις Λογισμικού και Τεχνική Υποστήριξη
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι θα
αναλύονται παρακάτω:

παράσχει στην ΓΓΠΣ & ΔΥ υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που
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Ενημερώσεις Λογισμικού (Software Update Licence)
Οι υπηρεσίες ενημέρωσης λογισμικού Oracle παρέχουν στην ΓΓΠΣ & ΔΥ το δικαίωμα να προβαίνει
σε αναβάθμιση προϊόντων στις τελευταίες εκδόσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης της
TAXIS License.
Τεχνική Υποστήριξη (Product Support Service)
Ο ανάδοχος θα προσφέρει στη ΓΓΠΣ & ΔΥ την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Oracle, η
οποία παρέχει εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια σε σχέση με την εγκατάσταση και διαχείριση των
προϊόντων του αναδόχου, διατηρώντας συγχρόνως το σύστημα πληροφοριών της ΓΓΠΣ & ΔΥ
λειτουργικό και αξιόπιστο. Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης θα προσφέρει επίλυση προβλημάτων
και τεχνική καθοδήγηση από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Oracle μέσω τηλεφώνου ή
μέσω διαδικτύου (web) εικοσιτέσσερις (24) ώρες την ημέρα, εφτά (7) ημέρες την εβδομάδα.
Όλες οι αιτήσεις για τεχνική υποστήριξη οι οποίες καταγράφονται μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου
καταχωρούνται, παρακολουθούνται, επιλύονται και ‘κλείνουν’ μόνο μετά από έγκριση της ΓΓΠΣ &
ΔΥ Οι αιτήσεις για τεχνική υποστήριξη ιεραρχούνται με βάση συγκεκριμένα επίπεδα
σημαντικότητας (severity level), τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με την επίδραση του
προβλήματος στην ομαλή λειτουργία του συστήματος της ΓΓΠΣ & ΔΥ
Πρόσβαση στο Μy Oracle Support (MOS)
Το My Oracle Support (MOS) είναι ένα Web-based σύστημα, στο οποίο η ΓΓΠΣ & ΔΥ μπορεί να
συνδεθεί και να έχει πρόσβαση σε: Τεχνικές Πληροφορίες, για τις τελευταίες εκδόσεις, Τechnical
Support Knowledge Base, White Papers, Τεχνικά Fora για τα προϊόντα Oracle. Η υποστήριξη
μέσω MOS περιλαμβάνει την καταγραφή της περιγραφής του προβλήματός, μαζί με κάθε άλλη
χρήσιμη πληροφορία μέσω του MOS και της διαδικασίας του Service Request (SR).
Μέσω του MOS η ΓΓΠΣ & ΔΥ δύναται:


Να καταγράφει, ενημερώνει και ελέγχει την κατάσταση του αιτήματός της (Service Request)



Να ανατρέχει στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που υπάρχει για τα τεχνικά θέματα και για τα
προγράμματα έκδοσης προϊόντων (product releases schedules)



Να έχει πρόσβαση σε διαδραστικά (interactive) fora



Να αναζητά λύσεις στην βιβλιοθήκη πληροφοριών του αναδόχου, να ανακτά patches, να
ανασκοπεί την τεκμηρίωση που αφορά σε τεχνικές υπηρεσίες και προϊόντα και να λαμβάνει
ανακοινώσεις για τεχνικά θέματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Οι ισχύουσες πρακτικές της Τεχνικής Υποστήριξης θα επισυνάπτονται στην προσφορά του
αναδόχου και θα παραμείνουν σταθερές για ένα (1) έτος προσμετρούμενο από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Ένταξη στο Oracle Enterprise Service Delivery Program

o

 O ανάδοχος θα εντάξει την ΓΓΠΣ & ΔΥ στο Oracle Enterprise Service Delivery
Program. Η ένταξη στο Oracle Enterprise Service Delivery Program θα
βελτιστοποιεί το επίπεδο της υποστήριξης των προϊόντων της Oracle μέσω μιας
συντονισμένης διαχείρισης των υπηρεσιών υποστήριξης χρησιμοποιώντας
γνώσεις και πρακτικές παγκοσμίως δοκιμασμένες που ακολουθεί η Oracle. Το
πρόγραμμα θα συντονίζεται από έναν Enterprise Service Delivery Manager, ο
οποίος θα αποτελεί την κύρια επαφή με την ΓΓΠΣ & ΔΥ και θα είναι
επιφορτισμένος με τα ακόλουθα:

Να μεριμνά για την γρηγορότερη επίλυση των θεμάτων που μπορεί να προκύψουν
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o

o
o

Να συντάξει πλάνο παροχής των υπηρεσιών, το οποίο θα περιέχει μέχρι 2 Service
Requests Reviews καθώς και γενικές πληροφορίες για τα προϊόντα και την τεχνική
υποστήριξη της Oracle. Το πλάνο θα αναθεωρείται σε συνεργασία με τα στελέχη της
ΓΓΠΣ & ΔΥ.
Να συντονίζει τις διάφορες ομάδες της Oracle, πέραν της ομάδας υποστήριξης.
Να κάνει προληπτική ενημέρωση της ΓΓΠΣ & ΔΥ όσον αφορά Oracle notifications,
alerts, releases, patches και άλλων γνωστών θεμάτων σχετικά με την αναβάθμιση των
προϊόντων Oracle.

Β.5 Χρόνοι επίλυσης προβλημάτων / Διαθεσιμότητα
i.

Χρόνοι επίλυσης προβλημάτων

Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις Υπηρεσίες του κατασκευαστή (Oracle), με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό (Help Desk), η εμπειρία του
οποίου είναι ευθύνη της Oracle, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα την
αποκατάσταση προβλημάτων/βλαβών. Ο Ανάδοχος θα παρέχει πρόσβαση για την άμεση
αναφορά των προβλημάτων στα συστήματα του My ORACLE Support (MOS), εικοσιτέσσερις (24)
ώρες την ημέρα, εφτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Η βλάβη θα αναφέρεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσα
από τις ιστοσελίδες υποστήριξης support.oracle.com. Η ΓΓΠΣ & ΔΥ κάνοντας χρήση των ως άνω
συστημάτων, εικοσιτέσσερις (24) ώρες την ημέρα, εφτά (7) ημέρες την εβδομάδα, θα έχει χρόνο
απόκρισης τηλεφωνικά στο καταγεγραμμένο πρόβλημα κατ’ ανώτατο εντός δύο (2) ωρών.
Για κάθε πρόβλημα που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος που περιλαμβάνεται
στην TAXIS License, ο Ανάδοχος οφείλει εντός 24 ωρών από την αναφορά της βλάβης να
προβαίνει τουλάχιστον σε μερική επίλυση του προβλήματος (workaround) ώστε τα προϊόντα να
είναι διαθέσιμα μέχρι και την οριστική επίλυση του. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό
μέσα σε 24 ώρες από την αναφορά της βλάβης, δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις. Στην
περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο Ανάδοχος θα απασχοληθεί με το πρόβλημα επί εικοσιτετραώρου
βάσης, και οφείλει εντός των επόμενων 24 ωρών να λύσει οριστικά το πρόβλημα. Το υπουργείο θα
διαθέσει έναν τεχνικό του ο οποίος θα βρίσκεται σε συνεργασία με τον τεχνικό του Αναδόχου και
θα βοηθήσει στη συλλογή δεδομένων, το testing και την εγκατάσταση των διορθωτικών εκδόσεων.
Ως χρόνος επίλυσης ορίζεται ο συνολικός χρόνος από την ειδοποίηση της βλάβης μέχρι την
οριστική επίλυση του προβλήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετράει από την ημερομηνία και
ώρα της αναγγελίας του προβλήματος. Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται η καθυστέρηση που
προκύπτει στην εκτέλεση οδηγιών και εργασιών από τρίτους και γενικά άτομα που δεν είναι
υπάλληλοι του Αναδόχου, κατά την επίλυση του προβλήματος.
ii. Διαθεσιμότητα
Η TAXIS License θεωρείται διαθέσιμη όταν όλα τα προϊόντα της Oracle που εντάσσονται σε αυτό
είναι διαθέσιμα. Προβλήματα που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος θεωρούνται:
 Η πλήρης αδυναμία παροχής υπηρεσιών στους χρήστες αυτών,
 Η αδυναμία εύλογης ολοκλήρωσης των εργασιών των χρηστών,
 Η κρισιμότητα της λειτουργικότητας του προϊόντος σε σχέση με την εκπλήρωση της
αποστολής του Κυρίου του Έργου και
 Το επείγον της κατάστασης.
Ειδικότερα χαρακτηριστικά των τυχόν προβλημάτων είναι:




Καταστροφή δεδομένων (data corruption),
Μη διαθεσιμότητα κρίσιμης τεκμηριωμένης λειτουργίας,
Μόνιμο «κρέμασμα» του συστήματος (system hangs), δημιουργώντας μη αποδεκτές ή
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μόνιμες καθυστερήσεις σε αποκρίσεις και
Συνεχής πτώση του συστήματος, ακόμα και μετά από συνεχόμενες προσπάθειες
επανεκκίνησης.

Τα ανωτέρω θα ισχύουν αποκλειστικά για τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην TAXIS
License και εφόσον θα έχει ρητά αποδειχθεί ότι η οποιαδήποτε βλάβη δεν θα οφείλεται ούτε θα
έχει προέλθει με οποιοδήποτε τρόπο από εξοπλισμό, λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές
τρίτων.
Ο συνολικός χρόνος μη οριστικής επίλυσης του προβλήματος, όπως ορίζεται σε σχέση με το
χρόνο της προηγούμενης παραγράφου, ανά κλήση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες από την
αναφορά της βλάβης. Για κάθε επιπλέον ώρα μη διαθεσιμότητας ο ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 0,04% του ετήσιου ποσού της
σύμβασης τεχνικής υποστήριξης (χωρίς Φ.Π.Α.), μέχρι να ανέλθει για όλες τις κλήσεις συνολικά
ανά έτος συντήρησης, στο μέγιστο ποσό που ισοδυναμεί με το 10% του ετήσιου ποσού της
σύμβασης τεχνικής υποστήριξης.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν αποδειχτεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή
σε υπαιτιότητα του Υπουργείου ή το πρόβλημα που καταχωρήθηκε δεν οφείλεται στα προϊόντα της
Oracle.
Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, θα τον καλεί το Υπουργείο να συμμορφωθεί, άλλως θα
εφαρμόζονται οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αθήνα,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL
ΑΦΜ – ΔOY
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ως κριτήριο κατακύρωσης
ορίζεται η χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο της προσφοράς
(Ενεργοποίησης – επικαιροποίησης -ΣΥΝΟΛΟ Α- και παροχής υπηρεσιών συντήρησης –
Τεχνικής υποστήριξης - ΣΥΝΟΛΟ Β - του ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Ενεργοποίησης - επικαιροποίησης
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Ενεργοποίηση – Επικαιροποίηση
9.100 αδειών χρήσης λογισμικού
Oracle – Taxis License, μέχρι την
31/12/2015. (εφόσον η σύμβαση
ισχύει από 1.1.2016).

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ Α
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Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ 9.100 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ORACLE – TAXIS LICENSE»
α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
9.100 αδειών χρήσης λογισμικού
Oracle – Taxis License – 1o έτος

2

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
μέχρι 9.100 αδειών χρήσης
λογισμικού Oracle – Taxis
License – 2ο έτος.

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΤΙΜΗ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ Β (για τα 2 έτη)

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
α/α

1

2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ποσό ενεργοποίησης –
επικαιροποίησης μέχρι 9.100 αδειών
χρήσης λογισμικού Oracle – Taxis
License, μετά την 1/1/2016

ΤΙΜΗ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

Τιμή μονάδας για κάθε επιπλέον
χρήστη του TAXIS License (Σε
περίπτωση αύξησης του αριθμού των
υπαλλήλων, άνω των 9100)

Σημείωση: Στις λοιπές δαπάνες (Γ) στο α/α 1, ζητείται το ημερήσιο κόστος της ενεργοποίησης –
επικαιροποίησης του λογισμικού, εφόσον η σχετική σύμβαση ισχύσει μετά την 1.1.2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ :

Ημερομηνία :
Αρ. πρωτ.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ]
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση και συντήρηση – υποστήριξη για ένα (1) + ένα (1) έτος των
προϊόντων λογισμικού της ORACLE με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη μέχρι 9.100 αδειών
χρήσης λογισμικού ORACLE – Taxis License»» και

Στην Αθήνα σήμερα την ………………….. του έτους 2015,…………………. οι πιο κάτω
συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από το Γενικό Γραμματέα
Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης κ. ………………………,
καλούμενο εφεξής στην παρούσα σύμβαση με τη συντετμημένη λέξη «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ» χάριν
του
οποίου
καταρτίζεται
η
παρούσα
σύμβαση
ύστερα
από
την
……………………………………….. απόφαση κατακύρωσης.
και αφετέρου
Η εταιρεία ……………………… που εδρεύει στην Αθήνα, ………………………, έχει αριθμό
φορολογικού μητρώου ……………… υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ………….. και εκπροσωπείται
νόμιμα από το ………………………., …………………………. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
………….
πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ.
…………...], η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
Λαμβάνοντας υπόψη:
Την αριθμ. Πρωτ. …………….. διακήρυξη και την από ...../..... προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ,
εφεξής «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει στο
πλαίσιο της σύμβασης αυτής την εκτέλεση του Έργου:
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«Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση των προϊόντων λογισμικού της ORACLE που κατέχει η
Γ.Γ.Π.Σ. για το έργο «Τεχνική υποστήριξη μέχρι 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού ORACLE
– Taxis License» και συντήρηση των αδειών χρήσης του λογισμικού ORACLE και την
παροχή τεχνικής υποστήριξης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα
(1) + ένα (1) έτος».
Το Έργο περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, καθώς και στα Παραρτήματα
… έως …. που επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΆΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν
την έννοια που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο προσφέρων υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αδειών χρήσης που
υπογράφει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και θα εκτελέσει το ΕΡΓΟ.
ΓΓΠΣ & ΔΥ: Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης
του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ, όπως
εκπροσωπείται νομίμως.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες
επικοινωνίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ με αυτόν.
ΕΠΕ: Η Επιτροπή Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ, όπως αυτή θα ορισθεί με Υπουργική Απόφαση.
ΕΡΓΟ: Το σύνολο των υπηρεσιών που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παράσχει, όπως αυτές
περιγράφονται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ.
ΣΥΜΒΑΣΗ: Η συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο του ΕΡΓΟΥ μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ του ΕΡΓΟΥ, που έχει
επιλεγεί για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Περιλαμβάνει όλα τα νομικά, τεχνικά, εμπορικά και
άλλα κείμενα και αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Η συνολική τιμή στην οποία κατακυρώθηκε το ΕΡΓΟ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Το Υπουργείο Οικονομικών, ως Κύριος του Έργου, όπως εκπροσωπείται
νομίμως, από το Γενικό Γραμματέα, και κατά περίπτωση (α) η Διεύθυνση Προμηθειών , Α΄
Τμήμα, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
Κολωνού 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ και (β) η ΓΓΠΣ ή η Διεύθυνση του Υπουργείου που κατ΄
αρμοδιότητα σχετίζεται με το υπό εκτέλεση ΕΡΓΟ.

ΆΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Π ΑΡΟ ΥΣ ΑΣ ΣΥΜΒ ΑΣΗΣ
2.1 Αντικείμενο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι:
………………………………………………….
………………………………………………..
2.2 Το ΕΡΓΟ θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό
Παράρτημα ….. της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
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ΆΡΘΡΟ 3 ΔΙ ΑΡΚΕΙ Α ΤΗΣ ΣΥΜ Β ΑΣΗ Σ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡ ΑΔΟ ΣΗΣ
3.1 Η συνολική διάρκεια του ΕΡΓΟΥ ορίζεται σε ένα (1) έτος + ένα (1) έτος ακόμη, από
την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, με δυνατότητα διακοπής στην
περίπτωση που έχουν τελειώσει οι
διαδικασίες του συγχρηματοδοτούμενου
αντίστοιχου έργου.
ΆΡΘΡΟ 4

ΕΠΙ ΤΡΟΠΗ Π ΑΡ ΑΛ ΑΒΗΣ

4.1 Οι διαδικασίες παραλαβής του ΕΡΓΟΥ γίνονται από την ΕΠΕ, η οποία θα συγκροτηθεί
με απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και θα κοινοποιηθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ, στο τέλος
εκάστοτε [μήνα ή τριμήνου] παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. [Ανάλογα με
τον πρώτο πληρωμής που έχει επιλεγεί από τον ανάδοχο στην προσφορά του]. Πιο
συγκεκριμένα, εντός 10 ημερών μετά το τέλος του εκάστοτε [μήνα ή τριμήνου], η ΕΠΕ
θα συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
ΆΡΘΡΟ 5

ΣΥΜΒ ΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜ Α

5.1 Το συνολικό ετήσιο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την παροχή των υπηρεσιών του ΕΡΓΟΥ
της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα ανέρχεται σε …………….. χιλιάδες …………………
ευρώ και ………… λεπτά, (………..,00 €), πλέον 23% ΦΠΑ, ήτοι …………….. χιλιάδες
………………… ευρώ και ………… λεπτά, (…………..,00 €). Συνολικά ……………
χιλιάδες …………… ευρώ και ……………..λεπτά, (……………,00 €).
5.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρώντας το συμβατικό
αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της
παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την
εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
ΆΡΘΡΟ 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

6.1 Για το ποσό που αντιστοιχεί στην ενεργοποίηση - επικαιροποίηση αδειών χρήσης,
μετά την υπογραφή της σύμβασης και την πιστοποίηση (πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής) από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Έργου, ότι ο ανάδοχος έχει
παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση.
6.2 Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνεται απολογιστικά ανά δίμηνο, για τις υπηρεσίες
συντήρησης και υποστήριξης.
6.3 Η πληρωμή των υπηρεσιών συντήρησης θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, οικ. ετών 2016 & 2017 με ειδικό φορέα 23 150
και Κ.Α.Ε. 0869, μετά την απαραίτητη έγκριση των πιστώσεων.
6.4 Επί της συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών συντήρησης (χωρίς το Φ.Π.Α.),
επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και
την επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, και βαρύνουν τον Ανάδοχο.
6.5 Επίσης, από την πληρωμή των υπηρεσιών συντήρησης παρακρατείται φόρος 8% για
υπηρεσίες.
ΆΡΘΡΟ 7
7.1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Οι όροι της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ τροποποιούνται, εφόσον το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ή ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ κρίνουν αυτό απαραίτητο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν
εγγράφως προς τούτο.
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ΆΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την υπογραφή της παρούσας υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης συντήρησης, η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος …… της παρούσης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε
ποσοστό 5% του αντιστοίχου ετησίου κόστους συντήρησης (μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) και η οποία θα αποδεσμεύεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών
υπηρεσιών και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων.

ΆΡΘΡΟ 9

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Ε ΡΓΟΥ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
9.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές
τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ή των εκάστοτε
υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Επιπλέον, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βεβαιώνει ότι θα
παρέχει τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα ……. Επίσης, εγγυάται την ύπαρξη και συμβατότητα των συμφωνημένων
ιδιοτήτων του ΕΡΓΟΥ, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα
σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης των προγραμμάτων.
9.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και στην ΕΠΕ όλες
τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία του
ΕΡΓΟΥ.
9.3 Η ΕΠΕ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του ΕΡΓΟΥ δεν
εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να εκφράσει γραπτώς και
αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της ΕΠΕ, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να
εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
9.4 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
Διευθύνσεων και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή
προβλήματα στην εκτέλεση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.
9.5

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων.

Γ. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
9.6 Η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ θα γίνει όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στo Παράρτημα …….
Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις
επτά (7) εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως
ορίζεται στην παρούσα και στα Παραρτήματά της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν
υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.
9.7 Στα πλαίσια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις
διάφορες δραστηριότητες του ΕΡΓΟΥ θα ισχύουν τα ακόλουθα:


Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα
είναι η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο.



Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών,
ειδοποιητήρια ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα
χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα.
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Για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που απορρέουν από την εκτέλεση του
ΕΡΓΟΥ θα χρησιμοποιείται κατά βάση η αγγλική γλώσσα.

ΆΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙ ΚΟ ΤΗΤΑ
10.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το ΕΡΓΟ
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, εκτός από τις περιπτώσεις που
υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε άλλους διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και δεν δεσμεύει το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.
10.2 Όλα τα πληροφοριακά γραπτά στοιχεία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ που θα περιέλθουν στην
αντίληψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ αυτού και ορίζονται ως
«Εμπιστευτικά», θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή
δημοσιοποιηθούν. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ κρατούν μυστική κάθε έγγραφη
πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε
τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ.
10.3.Στις πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές για ένα συμβαλλόμενο δεν
περιλαμβάνονται πληροφορίες που: (α) είναι ή μπορούν να γίνουν ευρύτερα γνωστές
σε τρίτους χωρίς κάποια ενέργεια ή παράλειψη της άλλης πλευράς, (β) πριν το χρόνο
γνωστοποίησής τους, είχε ήδη νόμιμα στην κατοχή του ένα συμβαλλόμενο μέρος
χωρίς να τις έχει αποκτήσει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από το άλλο, (γ)
γνωστοποιούνται σ' ένα συμβαλλόμενο μέρος από κάποιον τρίτο, ο οποίος δεν έχει
υποχρέωση εχεμύθειας, ή (δ) αποκτώνται με ανεξάρτητα μέσα από την άλλη πλευρά.
10.4 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε
όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και
διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις
υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους
υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για
την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ.
10.5 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι
οποίες είναι εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα παραδώσει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, για σκοπούς διαφορετικούς από την
εκτέλεση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
10.6 Τόσο καθ' όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, όσο και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του. Ως εμπιστευτικές θεωρούνται ιδίως οι ακόλουθες υπηρεσιακές πληροφορίες:


Φορολογικά δεδομένα φυσικών / νομικών προσώπων.



Προσωπικά δεδομένα πολιτών ή υπαλλήλων.



Δεδομένα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία στα πλαίσια ανταλλαγής δεδομένων
με διεθνείς φορείς.



Συμβάσεις έργου.



Τεχνικές πληροφορίες υπολογιστικών υποδομών.
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Διοικητικά και λοιπά ηλεκτρονικά και μη έγγραφα με ένδειξη
εμπιστευτικότητας
(π.χ.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ,
ΑΠΟΡΡΗΤΟ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ).

Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του
ΕΡΓΟΥ που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
ΆΡΘΡΟ 11
11.1

ΠΝΕΥΜ ΑΤΙ Κ Α ΔΙ Κ ΑΙΩΜ ΑΤ Α

Η κυριότητα της Oracle - TAXIS License παραμένει στον νόμιμο δικαιούχο
(κατασκευαστή). Ωστόσο, παραχωρήθηκε από τον ανάδοχο στην ΓΓΠΣ όχι κατ’
αποκλειστικότητα και χωρίς δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης το δικαίωμα χρήσης
της.

11.2 Ο νόμιμος δικαιούχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα κυριότητας και πνευματικής
ιδιοκτησίας της Oracle - TAXIS License, όσο και οποιουδήποτε προϊόντος
αναπτύσσεται, το οποίο προκύπτει από τις υπηρεσίες και παραδίδεται στην ΓΓΠΣ,
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Η ΓΓΠΣ μπορεί να δημιουργήσει έναν επαρκή
αριθμό αντιγράφων κάθε προγράμματος, για τη χρησιμοποίησή τους εντός του
πλαισίου της άδειας χρήσης, καθώς και ένα αντίγραφο αποθηκευτικού μέσου για κάθε
πρόγραμμα.
Δεν επιτρέπεται:
 η αφαίρεση ή τροποποίηση οποιασδήποτε σήμανσης προγράμματος ή
οποιασδήποτε επισήμανσης σχετικά με τα δικαιώματα κυριότητας του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ,


η διάθεση των προγραμμάτων ή των υλικών που προκύπτουν από τις
υπηρεσίες σε οποιονδήποτε τρίτο, με οποιονδήποτε τρόπο, για χρήση στις
εμπορικές δραστηριότητές του (εκτός από την περίπτωση κατά την οποία αυτή
η πρόσβαση επιτρέπεται για την συγκεκριμένη άδεια χρήσης που έχει
αποκτήσει η ΓΓΠΣ για το πρόγραμμα ή για τα υλικά που παραδόθηκαν από τις
υπηρεσίες που έχει λάβει),



να προκαλεί ή να επιτρέπει η ΓΓΠΣ την αποσυμπίλιση, αντίστροφη
μεταγλώττιση ή αντίστροφη συμβολομετάφραση (reverse engineering,
disassembly or dicompilation), (εκτός από την περίπτωση που αυτό απαιτείται
από τον νόμο για σκοπούς διαλειτουργικότητας), ή η αποκάλυψη των
αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δοκιμών για τη μέτρηση επιδόσεων των
προγραμμάτων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

11.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αμύνεται, με δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων
παραβάσεων που αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική
ιδιοκτησία, άδειες χρήσεις ή εμπορικά μυστικά σχετικά με τις εκδόσεις λογισμικού ή με
την ανάπτυξη εφαρμογών μέσα στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ και αποζημιώνει
πλήρως το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ για τις ζημίες και τα έξοδα τα οποία υφίσταται αυτό σε
παρόμοιες περιπτώσεις.
11.4

Σε κάθε περίπτωση που εγείρεται εναντίον του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ αξίωση, εξωδίκως ή
δικαστικώς, αγωγή ή άσκηση ενδίκου μέσου, από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά
με π.χ. σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, τα δικαιώματα επί του λογισμικού
ή της ανάπτυξης εφαρμογών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, δεδομένα ή
άλλα υλικά που παρασχέθηκαν στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ βάσει της
παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με τον ισχυρισμό ότι παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας του τρίτου, έως την ή και μετά την οριστική παραλαβή του
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ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να αναλάβει όλες τις ευθύνες που
προκύπτουν και να αποζημιώσει πλήρως το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ για κάθε ζημία που
προκύπτει, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων τρίτων, τόκων και δικαστικών
εξόδων.
11.5. Ρητά συμφωνείται ότι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα χειριστεί κατά την κρίση του τις δίκες,
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και την συνδρομή, τις διευκρινήσεις ή/και
πληροφορίες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και θα ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση
τον ΑΝΑΔΟΧΟ για κάθε απαίτηση ή διαμαρτυρία σχετική με την παραβίαση
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, που προβάλλεται από
τρίτους και αφορά στο ΕΡΓΟ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
11.6.

Αν, ως συνέπεια ενδεχόμενης παράβασης σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
σχέδια ή πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης ή εμπορικά μυστικά, το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ εμποδίζεται στη χρήση των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
με δική του δαπάνη τροποποιεί ή αντικαθιστά τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ χωρίς να μειώνεται το
αποτέλεσμα, ή να αποκτήσει αναδρομικά άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε
περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω
επιλογές, τα μέρη δύνανται να καταγγείλουν τις αντίστοιχες άδειες χρήσης λογισμικού
και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα επιστρέψει τυχόν αμοιβές που το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ έχει καταβάλει
για αυτές και οποιαδήποτε προκαταβλητέα αμοιβή για μη παρασχεθείσα τεχνική
υποστήριξη, που καταβλήθηκε για την παροχή της άδειας, ενώ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα
διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του που απορρέουν από ισχύουσες διατάξεις.

11.7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, στην
περίπτωση που το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ τροποποιεί ή χρησιμοποιεί τις περιγραφόμενες στην
παρούσα άδειες χρήσης ή/και υπηρεσίες εκτός του πλαισίου χρήσης τους, έτσι όπως
αυτό ορίζεται στην τεκμηρίωση χρήσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή σε περίπτωση που το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ χρησιμοποιεί εν γνώσει του παλαιότερη έκδοση των άδειών χρήσης,
παρόλο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει εγκαίρως και προσηκόντως προσκαλέσει το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ για την αντικατάσταση αυτών με νεώτερη έκδοση. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν
έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ στο βαθμό που μια αξίωση για
παραβίαση δικαιωμάτων απορρέει από το συνδυασμό οποιωνδήποτε προγραμμάτων
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τον
ΑΝΑΔΟΧΟ, βάσει της παρούσας σύμβασης.
ΆΡΘΡΟ 12

ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ – ΕΠ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ

ΡΗΤΡΕΣ12.1 Στο πλαίσιο της παρούσας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τη λειτουργία των προϊόντων,
σύμφωνα με την σχετική τεκμηρίωσή τους.
12.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό (Help Desk), η
εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ώστε να εξασφαλίζει στα
απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση προβλημάτων/ βλαβών. Ως εκ
τούτου, ο ανάδοχος θα παρέχει πρόσβαση για την άμεση αναφορά των προβλημάτων
στα συστήματα του (My ORACLE Support (MOS), επί τη βάσει 24 ώρες επί 7 ημέρες.
Η βλάβη θα αναφέρεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσα από τις ιστοσελίδες υποστήριξης
που παρέχει ο ανάδοχος. Το υπουργείο, κάνοντας χρήση των ως άνω συστημάτων,
24 ώρες επί 7 ημέρες, θα έχει χρόνο απόκρισης στο καταγεγραμμένο πρόβλημα του,
κατ’ ανώτατο εντός δύο (2) ωρών.
12.3. Για κάθε πρόβλημα που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος που
περιλαμβάνονται στην TAXIS License, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει εντός 24 ωρών από την
αναφορά της βλάβης να προβαίνει τουλάχιστον σε μερική επίλυση του προβλήματος
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(workaround ν) ώστε τα προϊόντα α είναι διαθέσιμα μέχρι και την οριστική
επίλυση του. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό μέσα σε 24 ώρες από την
αναφορά της βλάβης, δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις για τον ΑΝΑΔΟΧΟ.
Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα απασχοληθεί με το πρόβλημα επί
εικοσιτετραώρου βάσης, και οφείλει εντός των επόμενων 24 ωρών να λύσει οριστικά
το πρόβλημα. Ως χρόνος επίλυσης ορίζεται ο συνολικός χρόνος από την ειδοποίηση
της βλάβης μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω
και μετράει από την ημερομηνία και ώρα της αναγγελίας του προβλήματος. Στο χρόνο
αυτό δεν περιλαμβάνεται η καθυστέρηση που προκύπτει στην εκτέλεση οδηγιών και
εργασιών από τρίτους και γενικά άτομα που δεν είναι υπάλληλοι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ,
κατά την επίλυση του προβλήματος.
12.4. Το TAXIS License θεωρείται διαθέσιμο όταν όλα τα προϊόντα που εντάσσονται σε
αυτό είναι διαθέσιμα.
12.5 Προβλήματα που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος θεωρούνται:
α. η πλήρης αδυναμία παροχής υπηρεσιών στους χρήστες αυτών,
β. η αδυναμία εύλογης ολοκλήρωσης των εργασιών των χρηστών,
γ. η κρισιμότητα της λειτουργικότητας του προϊόντος σε σχέση με την εκπλήρωση της
αποστολής του Κυρίου του Έργου και
δ. το επείγον της κατάστασης.
Ειδικότερα χαρακτηριστικά των τυχόν προβλημάτων είναι:
α. καταστροφή δεδομένων (data corruption),
β. μη διαθεσιμότητα κρίσιμης τεκμηριωμένης λειτουργίας,
γ. μόνιμο «κρέμασμα» του συστήματος (system hangs), δημιουργώντας μη αποδεκτές
ή μόνιμες καθυστερήσεις σε αποκρίσεις και
δ. συνεχής πτώση του συστήματος, ακόμα και μετά από συνεχόμενες προσπάθειες
επανεκκίνησης.
12.6 Τα ανωτέρω θα ισχύουν αποκλειστικά για τα προϊόντα που προσφέρονται από τον
ΑΝΑΔΟΧΟ και εφόσον θα έχει ρητά αποδειχθεί ότι η οποιαδήποτε βλάβη δεν θα
οφείλεται ούτε θα έχει προέλθει με οποιοδήποτε τρόπο από εξοπλισμό, λειτουργικά
συστήματα και εφαρμογές τρίτων.
12.7 Ο συνολικός χρόνος μη οριστικής επίλυσης του προβλήματος, όπως ορίζεται σε
σχέση με το χρόνο της προηγούμενης παραγράφου, ανά κλήση δεν θα υπερβαίνει τις
48 ώρες από την αναφορά της βλάβης. Για κάθε επιπλέον ώρα μη διαθεσιμότητας ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται σε
ποσοστό 0,04% του ετήσιου ποσού της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης (χωρίς
Φ.Π.Α.), μέχρι να ανέλθει για όλες τις κλήσεις συνολικά ανά έτος συντήρησης, στο
μέγιστο ποσό που ισοδυναμεί με το 10% του ετήσιου ποσού της σύμβασης τεχνικής
υποστήριξης.
12.8

Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα τον καλεί να
συμμορφωθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, άλλως θα εφαρμόζονται οι
σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

12.9 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν αποδειχτεί ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ή το
πρόβλημα που καταχωρήθηκε δεν οφείλεται στα προϊόντα της Oracle.
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ΆΡΘΡΟ 13 ΠΤΩΧΕΥΣΗ
13.1 Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή
εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει
να διαλύεται χωρίς τούτο να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση
ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δύναται:
(α) να τερματίσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον
ΑΝΑΔΟΧΟ, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο
ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή
(β) να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη
δυνατότητα εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή
και πιστή εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.
ΆΡΘΡΟ 14

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙ Β ΑΣΕΙΣ

14.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος
αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε
τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
ΆΡΘΡΟ 15 Κ ΑΤ ΑΓΓΕΛΙ Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ
15.1 Η καταγγελία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι δυνατόν να γίνει από καθένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του
άλλου, ή, σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, και για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως
αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα άρχονται μετά την πάροδο
εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί
οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις
και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας.

ΆΡΘΡΟ 16

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒ ΑΣΗ Σ

16.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης. Σε αυτό το διάστημα, θα έχουν εκδοθεί από την ΕΠΕ τα
πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, θα έχει γίνει η αποπληρωμή του ετήσιου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και θα έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΆΡΘΡΟ 17

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙ Ο

17.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.
17.2 Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η
οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των
συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, θα λυθεί από τα
εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό.
17.3 Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το κείμενο
της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως
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καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν όλα τα παρακάτω
αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α. Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ
β. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
γ.

Η διακήρυξη

ΆΡΘΡΟ 18

ΑΝΩΤΕΡ Α ΒΙ Α

18.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών
υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και
ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος
ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
18.2 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός
αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει
μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς
δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
18.3 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα
περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του
δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
ΆΡΘΡΟ 19

ΓΛΩΣΣ Α ΤΗΣ ΣΥΜ ΒΑΣΗΣ

19.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα.
19.2 Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ η σύνταξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και σε
άλλη γλώσσα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη
μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν
αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση.
19.3 Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους
συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα δύο
κατατέθηκαν στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ένα έλαβε η ΓΓΠΣ και ένα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
ΟΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ημερομηνία έκδοσης. . . . . . . . . .
Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
Πειραιώς & Κολωνού 2
ΑΘΗΝΑ
Εγγύηση μας υπ' αριθμ. . ……... . . . . . . για . . . . . . . . . ΕΥΡΩ
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της ενστάσεως της διζήσεως μέχρι του
ποσού των …………… ευρώ................... για την Εταιρεία ................. οδός ...................
αριθμ. ...... ή σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρεία 1)....................ή 2)................. ατομικά
για κάθε μια απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών
για τη συμμετοχή της στο
διενεργούμενο διαγωνισμό σας της ............ ή τυχόν επανάληψή του, για το έργο ...............,
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ...................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνον τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ' όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της
και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των
όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης του έργου σ' αυτήν.
Το ανωτέρω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά χωρίς
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του
βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας, μέσα σε (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ........................ ή
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο
εκδόθηκε)
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ'
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ)
ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας
πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ημερομηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . .
Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
Πειραιώς & Κολωνού 2
ΑΘΗΝΑ
Εγγύηση μας υπ' αριθμ. . . . .......... . . . . για . . . . . ....... . . . . ΕΥΡΩ
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών........... οδός ........... αρ. ........ σαν
προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει
το έργο ................, συνολικής αξίας ………………… ευρώ.................... και ότι σύμφωνα με
σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για
...............………………….. ευρώ………
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα .................. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της
εταιρείας ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1).................... ή 2)....................
ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών και εγγυάται προς εσάς με
την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της
ενστάσεως της διζήσεως, να καταβάλει σε σάς, μέσα σε τρείς (3) ημέρες, ανεξάρτητα τυχόν
αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη
της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας,
και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ................. ή
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο
εκδόθηκε).
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ'
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφ' όσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Ακριβές

αντίγραφο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
& ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ
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