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 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 
εμνπιηζκνύ» 

 
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: 

«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ» 

 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 2007-2013 
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ 

  ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.)                       Μαξνύζη, 13/03/2014                                                                                                    

                                                                                Αξ. πξση.: 1431 

             ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

Γξαθείν: Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ 

Γηεχζπλζε: Αγξάθσλ 3-5 

Ραρ. Θψδηθαο: 15123 Καξνχζη 

Ξιεξνθνξίεο: Εαθπλζηλφο Ρειέκαρνο 

Ρει: 210 5212890 

Fax: 210 5212831 

Ηζηνζειίδα: www.keelpno.gr 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
«Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

θαη εμνπιηζκνχ» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ραθηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζε επξψ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

Ν πξνυπνινγηζκφο θαη ησλ 2 ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ είλαη 

73.929,58 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 23%. 

Ξξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 60.105,35 επξψ. 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ) θαη εληάζζεηαη ζην Δ.Ξ. 

«Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2007 – 2013» 

 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 22 /04 /2014 ψξα: 15:00 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. - ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5, 15123 ΚΑΟΝΠΗ 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Πχκβαζε πξνκήζεηαο αγαζψλ 

http://www.keelpno.gr/
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Ξξνκήζεηα ινγηζκηθνχ, εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη 

πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ Ρεκάρηα 

ΠΟΟΣΗΣΑ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Β’ 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 

Πχκθσλα κε ην κέξνο Β'  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Πχκθσλα κε ην κέξνο Β'  

ΔΛΑΥΙΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Πχκθσλα κε ην κέξνο Β'  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

 17 /03 /2014 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΧΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 23/04/2014, ψξα 12:00 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ 

Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.) σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι. 

1.3 Ρελ 1/νηθ.5028/2001, ΦΔΘ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.»  

1.4 Ρνπ ΞΓ.407/93, ΦΔΘ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Ρνκέα ηνπ 

Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» 

1.5 Ρνπ Λ. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΘ 176/Α/11.7.2005 «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ 

Θ.Δ.Δ.Ι. ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

1.6 Ρνπ ΞΓ. 238/1995, ΦΔΘ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ.2286/1995» 

1.7 Ρελ εμαίξεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2009 

1.8 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία Θεθαιαίνπ, 

ΦΞΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.9 Ρνπ Λ.2198/94 (Φ.Δ.Θ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 24 φπσο ηζρχεη 

1.10 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. 

1.11 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2004/18/ΔΘ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 
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κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005 

1.12 Αλαινγηθά ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηελ 

παξνχζα 
1.13 Ρεο αξηζκ. Γ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΔΘ 398/13.12.2010 Ρ..Ν.Γ.Γ.) 

απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο γηα ηνλ δηνξηζκφ Γ.Π. ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., φπσο απηή 

ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. Γ1δ/νηθ. 67510/16.06.2011, 

Γ1δ/νηθ. 111313/12-1-2012, Γ1δ/νηθ. 104402/ 13.11.2012, Γ1δ νηθ. 

68383/16.07.2013, Γ/νηθ. 1091/20-02-2014, Γ1δ/νηθ. 22058/11.03.2014 

απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ γείαο. 

1.14 Ρνπ Λ. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 

267/Α/3.12.2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.15 Ρελ νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

δεκνζίσλ έξγσλ 

1.16 Ρε κε αξ. πξση. 14053/ΔΠ 1749/27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

1.17 Ρελ ππ’ αξηζκ. Γ1α/νηθ. 23125/2000 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 

(ΦΔΘ1502/8.12.2000) πεξί Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο κε ηίηιν: «πεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γεία – Ξξφλνηα» 2000 - 2006, 

φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 4088/18/6/2008 φκνηα Απφθαζε, βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3614/2007, κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζε «Δηδηθή 

πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΘ 278/ηεχρνο ππαι. 

Δηδηθψλ Θέζεσλ & Νξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκ. & Δπξ. Γεκφζηνπ 

Ρνκέα\30.6.2008) 

1.18 Ρνπ Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ 68 Α΄/20-03-2007) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ 

Γεκνζίνπ Ρνκέα ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

απηφο ηζρχεη.  

2. Σηο απνθάζεηο: 
 

2.1.  Ρελ ππ’ αξηζκ. 21/21-8-08 απφθαζε Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε «Ν Θαλνληζκφο Πχλαςεο Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ , πεξεζηψλ & 

Κειεηψλ (κε Ρερληθψλ) ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.» 

2.2  Ρν άξζξν 20 παξ. 2 Λ. 3370/2005, ΦΔΘ Α’ 176/11.07.2005, «Ρν Δζληθφ Αξρείν 
Λενπιαζηψλ, ην νπνίν ππαγφηαλ ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο γείαο ηνπ 
πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, εληάζζεηαη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.». 

2.3  Ρελ απφθαζε έγθξηζεο ππνβνιήο Αίηεζεο Σξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξάμε κε 
ηίηιν: «Αλάπηπμε Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 
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θαηά ηελ 17ε Ππλεδξίαζε ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2011. 
 

2.4  Ρελ κε Α.Ξ. 594/22-02-2012 έληαμε ηεο νξηδφληηαο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ»  

2.5.  Ρελ ππ’ αξηζκ. 4ε/11.04.2012 Ππλεδξίαζε ηνπ ΓΠ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.Λ.Ν. ζρεηηθά κε 

ηελ απνδνρή ηεο αλσηέξσ απφθαζεο έληαμεο.  

2.6.  Ρελ ππ’ αξηζκ. Α.Ξ. 4442/30-09-2013 ηξνπνπνίεζε ηεο νξηδφληηαο πξάμεο 

«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ»  

2.7. Ρελ ππ’ αξηζκ. 4729/18-10-2013 αλάθιεζε ηεο έληαμεο ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε 

ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 372887 ζηα Δπηρεηξεζηαθά 

Ξξνγξάκκαηα ‘Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013’» 

2.8. Ρελ ππ’ αξηζκ. 5269/28/11/2013 έληαμε ηεο νξηδφληηαο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 464106 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα ‘Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2007-2013’» 

2.9.  Ρελ ππ’ αξηζκ. 5412/Φ.ΞΟΝΔΓΘ.464106_2/25-02-2014 δηαηχπσζε ζχκθσλεο 

γλψκεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ 

πνπξγείνπ γείαο. 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

 
 
Ραθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζε επξψ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 «Ξξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο 

«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα 

ζπλεκκέλα ΚΔΟΖ θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

Ζ πξνθήξπμε απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε: 

- Πην «Ρεχρνο Γεκνζίσλ Γηαθεξχμεσλ θαη Ππκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Θπβέξλεζεο 

- Πε ηξεηο (3) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο 

- Πηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο www.keelpno.gr 

- Πηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

www.ygeia-pronoia.gr. 

 

 

http://www.keelpno.gr/


 

6 

 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ είθνζη ελλέα επξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηψλ 

(73.929,58 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν. 

 

Ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ηκήκαηνο  είλαη: 

 

 

ΣΜΗΜΑ 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1. Γηα ην ηκήκα 1 

Ξξνκήζεηα ηνπ 

απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ 

θαη εμνπιηζκνχ αζθαιείαο 

60.609,58 € 

2. Γηα ην ηκήκα 2 

Ξξνκήζεηα ηνπ 

απαηηνχκελνπ πξφζζεηνπ 

εμνπιηζκνχ ζηελ θεληξηθή 

ππεξεζία ηνπ ΔΑΛ 

13.320 € 

 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ζαξάληα (40) εκεξψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ην αξγφηεξν κέρξη 22/04/2014 εκέξα Ρξίηε  

θαη ψξα 15:00.  

Νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο,  ή 

απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε Αγξάθσλ 3-5, 15123, Καξνχζη. Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο ε αλαζέηνπζα αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ΚΛΔΙΣΟ & ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ  θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 α.  Ζ έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ " κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 δ. Αθνξά: Ραθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ ππνέξγνπ 2 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

εμνπιηζκνύ» ηκήκα …… ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ 

Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη 

ζθξαγηζκέλεο. 

Νη φξνη θαη νη απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαθέξνληαη ζην Κέξνο Α’ ηεο 

παξνχζαο.  

 

                                  Η  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 
 
 
                                        
                                         ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ Σ. ΚΡΔΜΑΣΙΝΟΤ 
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ  

Αλαζέηνπζα Αξρή 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη 

νδφο Αγξάθσλ 3-5, ΡΘ 151 23 θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη 

νδφο Αγξάθσλ 3-5, ΡΘ 151 23.  

Αξκόδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο 

Ν θνο Εαθπλζηλφο Ρειέκαρνο πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο, 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 52129890, Fax: 210 5212831, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

10:00-12:00 

Γηαθήξπμε 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α’: Γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη, ην Κέξνο 

Β’: Αληηθείκελν - πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο, Κέξνο Γ': Ξαξαξηήκαηα. 

Έξγν 

Ζ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β' ηεο παξνχζεο. 

Σκήκα ηνπ έξγνπ  

Ρν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ 

Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Πξνζθέξσλ 

Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Δθπξόζσπνο 

Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληα, ή 

πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ, ή ζε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Αληίθιεηνο 

Ρν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζε ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, 
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fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα. 

Αλάδνρνο 

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξνχζα. 

Καηαθύξσζε 

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ζηνλ αλάδνρν. 

ύκβαζε 

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. 

πκβαηηθά ηεύρε 

Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη 

φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά 

ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη δ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηαθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

πκβαηηθό ηίκεκα 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο 
Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζα 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ 

παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ  έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ν παξψλ δηαγσληζκφο εληάζζεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 2, ηεο Ξξάμεο 

«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» ηνπ Δ.Ξ. «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε», 

ΔΠΞΑ 2007-2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν. 

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 

Ρν έξγν, γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, έρεη δηαρσξηζηεί ζε 2 ηκήκαηα, θάζε έλα απφ ηα 

νπνία πεξηιακβάλεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο 

Β’ ηεο παξνχζαο. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ηκεκάησλ ή γηα θάζε ηκήκα  
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ρσξηζηά. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ 
ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηκήκαηνο.  

Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ εληαία ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ εληαία 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

73.929,58 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

 

Ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ηκήκαηνο είλαη: 

 

ΣΜΗΜΑ 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1. Γηα ην ηκήκα 1 

Ξξνκήζεηα ηνπ 

απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ 

θαη εμνπιηζκνχ αζθαιείαο 

60.609,58 € 

2. Γηα ην ηκήκα 2 

Ξξνκήζεηα ηνπ 

απαηηνχκελνπ πξφζζεηνπ 

εμνπιηζκνχ ζηελ θεληξηθή 

ππεξεζία ηνπ ΔΑΛ 

13.320,00 € 

 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: ε ρακειόηεξε ηηκή. Δηδηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα θάζε ηκήκα. Γειαδή, ε 

θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή  απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε είλαη 

αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα 

βεβαηψλεη i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή ησλ εηδψλ θαη ii) ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ 

ην αξκφδην πνπξγείν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151/Α/94), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο /παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ  νξίδεηαη 
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ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Ρν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θάζε ηκήκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 
αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο φπνπ πεξηγξάθεηαη θάζε ηκήκα ρσξηζηά. 

Αλαιπηηθά ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θάζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

Κέξνο Β’. «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ» ηεο παξνχζαο. 

Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη εθάπαμ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΔΑΛ ζηελ 

θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο. Θαηά ηε 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν 

πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. 

Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Κεηάζεζε 

επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί 

ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ εηδψλ. Πηηο 

πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, θαηά ηα αλσηέξσ, δελ 

επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο 

νδεγίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζηε βάζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα 

θαη ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ. 

2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία 

ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ 

ηνλ αλάδνρν ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, εθ’ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε 

απηψλ.  

3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο θαη κεξηκλά φπσο νη ηπρφλ ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηδίσο δε 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ 

εθηειείηαη ε ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Γηα ην ηκήκα 1 ηνπ έξγνπ 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε ηκήκαηνο 1 (πξνκήζεηα ηνπ 

απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ αζθαιείαο), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 



 

13 

 

Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λφκν 2513/1997 ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο.  

2. Γηα ην ηκήκα 2 ηνπ έξγνπ 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε ηκήκαηνο 2, (πξνκήζεηα ηνπ 

απαηηνχκελνπ πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΔΑΛ) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) 

ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη 

επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ δηαθεξπζζφκελν κε ηελ 

παξνχζα ηκήκα ηνπ έξγνπ θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δηθαηνχηαη, εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε 

έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ηκεκάησλ ή γηα θάζε ηκήκα  
ρσξηζηά. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ 
ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηκήκαηνο.  

Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ εληαία πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηα. 

Ξξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο 

φξνπο. 

 

Γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ππνβάιινληαη μερσξηζηέο πξνζθνξέο. 

 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη: 
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 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία 

εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα 

επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη 

γεληθά ζα επηβεβαηψζεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

 Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν 

(2) αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD). Πε έλα απφ ηα δχν 

αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε  

ιέμε ¨ΞΟΥΡΝΡΞΝ¨ θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε 

πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

 

Ν εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε 

ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

α.  Ζ έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 δ. Αθνξά: Ραθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ ππνέξγνπ 2 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 

εμνπιηζκνύ» ΣΜΗΜΑ …… ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ 

Αξρείνπ Νενπιαζηώλ» 

 

Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :  

Ρνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

 

Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

(πξσηφηππν θαη αληίγξαθν): 

 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο  πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ηνπ 

ηκήκαηνο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη  

i) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη. 

ii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

iii) Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ. 

iv) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

v) Όηη ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία: 

Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  
o Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ  ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 

o Γελ ηεινχλ ην ηειεπηαίν εμάκελν ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, εηδηθή ή 
θνηλή, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 
απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο  ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην. 
Ζ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή 
ηα ΘΔΞ. 
Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο πξνζψπσλ/θνηλνπξαμίαο νη ππεχζπλεο 
δειψζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη απφ ην/ηνπο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

4. Σα δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζεο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/αιινδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζα ππνβάιινληαη ζε επίζεκα 

αληίγξαθα. 

5. Παξνπζίαζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζηελ νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ ζα 

πεξηγξάθεηαη ε ππνδνκή ηνπ, ην πειαηνιφγην ηνπ, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θ.ι.π. 

7. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνβάιεη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ δηα αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα ππνβάιεη θαη έγγξαθν παξνρήο ζε απηφλ εηδηθήο ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο.   

 

Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη (πξσηφηππν 

θαη αληίγξαθν): 

 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε 

ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, φζν 

θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή). 

2. Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 
παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. 
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3. Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ηκήκαηνο ρσξίο 
ηηκέο. 

4. Ρπρφλ ηερληθά θπιιάδηα θαη ινηπφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηνλ πξνζθεξφκελν 
εμνπιηζκφ. 

5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο, 

θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. 

6. Θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θξίλεη ζθφπηκν φηη πξέπεη λα 
παξνπζηάζεη ή λα πξνηείλεη, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 
αξηηφηεξε παξνπζίαζε ηεο πξφηαζήο ηνπ, γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη 

νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη: 

1. Πηε Πηήιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί 

φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο 

απαληήζεηο. 

2. Αλ ζηε ζηήιε «ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ», πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο 

πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξάβαηνη φξνη 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ απφ 

απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

3. Αλ ε ζηήιε «ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε «ΛΑΗ» ή 

κε θάπνηνλ αξηζκφ ή είλαη ζπκπιεξσκέλε κε ηελ έλδεημε «ΔΞΗΘΚΖΡΝ», ηφηε ε 

πξνδηαγξαθή δελ είλαη απαξάβαηνο φξνο. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηνπο κε 

απαξάβαηνπο φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ απνξξίπηνληαη.  

4. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή 

φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ 

απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα επηηξνπή έρεη ηελ 

ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

5. Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα ηερληθά θπιιάδηα 

θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ 

ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο 

θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ 

ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο. Πηελ αξρή ηεο ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη 

αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο.  

I. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη 

νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. ηερληθφ θπιιάδην 3, 

ζει. 4 παξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά 
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ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε 

αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε 

δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. πξνδ. 4.18). 

 

Γ. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απφξξηςεο, 

δηακνξθσκέλα σο εμήο: Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ λφκηκσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο. Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην 

ζχλνιν ησλ εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. 

Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

Πε πεξίπησζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 

νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ». 

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε 

«ΓΥΟΔΑΛ» ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ 

πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ πνπ 

ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα 

εκέξεο (240) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο θαηάζεζήο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ 

Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο 

(3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ 

δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο 

δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 
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απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

 

Α. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ (δεκφζηα) ζηα γξαθεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. (ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5, 15123 ΚΑΟΝΠΗ) 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  

Νη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

θαη ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν. 

 Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ επηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη θάθεινη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη.  

 Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο ηνπ έξγνπ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 

γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ζ εμέηαζε 

ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο  θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή.  

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ρσξηζηά. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
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B.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ν έιεγρνο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η (ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ). Ζ επηηξνπή ζα 

ειέγμεη ην θαηά πφζνλ νη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο. Κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηα πξαθηηθά ηεο, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη γλσζηνπνηείηαη 

ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε ζρεηηθή απφθαζε. 

 

Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γλσζηνπνηεζεί, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνπ ζα ζηαιεί 

κε θαμ ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη 

ειέγρζεθαλ ηερληθά. 

Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, επηζηξέθνληαη απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν 

δηελέξγεηαο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 

απνζθξαγηζζνχλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.   

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα 

θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε Ππγθξηηηθφ Ξίλαθα, θαηά αχμνπζα ζεηξά κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 
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ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη: 

 

Α. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 

γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο 

πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 

25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, 

ζει. 2).  

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 

Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 305/2005). 

 ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, 

δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε. 
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δ.  Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄, θαη δ’ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

 

2. Νη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη 

αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δε ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε 

απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο 

ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα 

δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη 
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απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

ε. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

3. Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή 

ηνπο αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ζπλδηαιιαγήο, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

 

4. Νη ζπλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο Ππκβνπιίνπ δελ 

έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, 

ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 

β. Ρα δηθαηνινγεηηθά β’, γ’ θαη δ’ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ. 1.2.Α ,εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο παξ. 1.2. Α 

ηεο παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα,  

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

5. Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  
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Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη 

ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

Όηαλ ν πξνζθέξσλ ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη 

εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο  έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. Πε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ 

ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζεμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη, 

ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

 

Γηα ηα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο θαηαθχξσζεο ε επηηξνπή ζπληάζζεη 

πξαθηηθά πνπ ζα δηαβηβάζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν θαη απνθαίλεηαη 

ζρεηηθά. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν θνηλνπνηείηαη 

εγγξάθσο ζε απηφλ θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΝΣΑΔΙ – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

1. Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε απηφλ θαη 
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα 
ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή) ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 
ηνπ ΞΓ 118/2007. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ην αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα 
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 
Δλζηάζεσλ. 

Κε ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε 
πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

2. Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: 
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Α) Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 
απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ  ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ  θαη ην 
απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Β) Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο 
ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε 
γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 
εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ  ηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε απηνχ. 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ 
ηεο ππνβνιήο ηεο. 

Γ)  Θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, 
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν 
ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ  
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

Γ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ 
αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, 
αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη 
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν 
εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο 
απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο 
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο ππεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο 
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ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 

5. Γηα ην απνδεθηφ ηεο  άζθεζεο έλζηαζεο εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 
15 παξ. 6 ηνπ ΞΓ 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ, γίλεηαη 
εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο 
θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ 
ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΓΓΤΗΔΙ 

Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ 

Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα 

κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε 

άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  

 

 

15.1. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην 
πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (επξψ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηo νπνίo ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 
Ππγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο είλαη: 

1. Γηα ην ηκήκα 1, 3.030,48 €  

2. Γηα ην ηκήκα 2, 666,00 € 

  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ελψ 
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ζηνπο ππφινηπνπο πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 

15.2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 

ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη 

επηζηξνθήο ηεο ζηελ ηξάπεδα.   
Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα 
ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα 
νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 
δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη 
απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο 
βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε 
βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ 
πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε. 
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ΜΔΡΟ Β’. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΓΟΤ 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ, εμνπιηζκνχ αζθαιείαο 

θαη πξφζζεηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ ππνέξγνπ 2, ηεο Ξξάμεο 

«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» ηνπ ΔΞ «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε», ΔΠΞΑ 2007-

2013. 

 

2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ 
ΝΔΟΠΛΑΙΧΝ» 

Ν θαξθίλνο απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα Γεκφζηαο γείαο ζηε ρψξα καο θαη κία απφ ηηο θχξηεο 
αηηίεο ζαλάηνπ, φπσο θαη παγθνζκίσο. Πηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηνπ IARC 
(International Agency for Research on Cancer) δηαγηγλψζθνληαη ζρεδφλ 37.000 λέεο πεξηπηψζεηο 
θαξθίλνπ εηεζίσο ελψ νη ζάλαηνη απφ θαξθίλν ππνινγίδνληαη ζε 24.000 εηεζίσο. Πηελ Δπξψπε, 
ππνινγίδεηαη φηη κέρξη ην 2020, 3,4 εθαη. Δπξσπαίνη ζα δηαγλσζζνχλ κε θαξθίλν ελψ πάλσ απφ 
2,1 εθαη. ζα πεζάλνπλ. Όπσο δείρλνπλ νη εθηηκήζεηο 1 ζηνπο 3 Δπξσπαίνπο ζα αλαπηχμεη θαξθίλν 
ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ελψ 1 ζηνπο 4 ζα πεζάλεη απφ ηε λφζν.  
Δμαηηίαο ησλ αλεζπρεηηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ ιακβάλεη ην πξφβιεκα, ε θαηαπνιέκεζή ηνπ 
μεθίλεζε λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ΔΔ επίζεκα ην 2008, επί Πινβεληθήο Ξξνεδξίαο. Νη 
ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε θαη αλαθέξζεθαλ κε ζαθήλεηα ζηα Ππκπεξάζκαηα 
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ (COM(2009)291-24.6.2009) είλαη 
i) ε πξφιεςε θαη ε έγθαηξε δηάγλσζε, γηα ην ιφγν φηη εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ ην 30% ησλ λέσλ 
πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί ή λα ηαζεί εάλ δηαγλσζζεί έγθαηξα, θαη ii) ε 
ζπζηεκαηηθή ζπιινγή έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ θαξθίλν κέζσ ηεο νξζήο 
ιεηηνπξγίαο ησλ Δζληθψλ (πιεζπζκηαθψλ) Αξρείσλ Λενπιαζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ 
απνηχπσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε θάζε ρψξα θαη ηελ δπλαηφηεηα 
ζπγθξίζεσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 
Υο εθ ηνχηνπ, ε πιήξε ιεηηνπξγία ησλ Αξρείσλ Λενπιαζηψλ, ε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 
πιεζπζκνχ, θαη ε δηελέξγεηα πξνζπκπησκαηηθψλ πιεζπζκηαθψλ ειέγρσλ κε 100% θάιπςε ηνπ 
πιεζπζκνχ γηα ηνπο ηχπνπο θαξθίλνπ πνπ ελδείθλπηαη δηεζλψο (καζηφο, ηξάρεινο κήηξαο θαη 
παρχ έληεξν), ζεσξήζεθαλ θαη πξνηάζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο αλαπφζπαζηα 
θνκκάηηα ηεο γεηνλνκηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο. Θαηφπηλ απηνχ, ε ΔΔ κέζσ ηνπ 
ρξεκαηνδνηηθνχ κεραληζκνχ Joint Action ρξεκαηνδνηεί θαη ζηεξίδεη ηελ «Δπξσπατθή Πχκπξαμε 
γηα ηε Γξάζε θαηά ηνπ Θαξθίλνπ» ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ε Διιάδα κέζσ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 
Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο δξάζεο είλαη λα εμαζθαιηζζνχλ αθξηβή θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα 
ηελ επίπησζε, ηνλ επηπνιαζκφ, ηε λνζεξφηεηα, ηελ επηβίσζε θαη ηελ ζλεζηκφηεηα ζηελ ΔΔ έσο 
ην 2013 (COM(2009) 291 ΡΔΙΗΘΝ, 24-6-2009) θαη σο εθ ηνχηνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ Αξρείσλ Λενπιαζηψλ. 
Ζ Διιάδα είλαη ε κφλε ρψξα ζηελ ΔΔ, ε νπνία δελ δηαζέηεη αμηφπηζην Αξρείν Θαηαγξαθήο 
Θαξθίλνπ. Ρν Αξρείν πέξαζε ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. κε ην Λ.3370/2005 σζηφζν άξρηζε λα ιεηηνπξγεί 
νπζηαζηηθά απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπζηάζεθε αληίζηνηρν Γξαθείν ην νπνίν 
ζηειερψζεθε, εθηφο απφ ηνλ ππεχζπλν, κε 2 πηπρηνχρνπο ΞΔ - θσδηθνπνηεηέο, 1 πιεξνθνξηθφ θαη 
2 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, ζηειέρσζε ε νπνία δελ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο 
ελφο αξρείνπ κε βάζε ηε δηεζλή πξαθηηθή. Πεκεηψλεηαη φηη ην αληίζηνηρν αξρείν ηεο Φηλιαλδίαο, 
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ην νπνίν θαιχπηεη ζρεδφλ ίδην πιεζπζκφ κε ηελ Διιάδα ζηειερψλεηαη απφ 24 άηνκα επηζηεκνληθφ 
θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. 
Ν κεραληζκφο πνπ ππάξρεη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απνηέιεζε ζπλέρεηα ησλ δχν κεραληζκψλ 
θαηαγξαθήο ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ θαθνήζσλ λενπιαζηψλ εηεζίσο πνπ ιεηηνχξγεζαλ αξρηθά 
ζηελ Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία Διιάδνο (ΔΠΔ) κε ηίηιν «Δηήζηα Πηαηηζηηθή Έξεπλα ηνπ 
Θαξθίλνπ» απφ ην 1967-1982, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Γηεχζπλζε γηεηλήο ηνπ πνπξγείνπ γείαο κε 
ηίηιν «Δζληθφ Αξρείν Λενπιαζηψλ» απφ ην 1990-2005. Ν δεχηεξνο κεραληζκφο εμέδσζε ζηνηρεία 
κφλν γηα ηελ πεξίνδν 1990-91 ρσξίο λα ππάξμεη ζπλέρεηα. Ρα δεδνκέλα αμηνινγήζεθαλ σο ειιηπή 
ελψ δελ ππήξμε ειεθηξνληθφ αξρείν θαηαγξαθήο απφ ην 1994 έσο ην 2008 πνπ κεηαθέξζεθε ζην 
ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ..  
Πηα ηξία ρξφληα πνπ ην ΔΑΛ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ θαη κεηά απφ 
ζπλερή επηθνηλσλία κε ηα Λνζνθνκεία απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΔΑΛ, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 
αχμεζε ζηα ζπκκεηέρνληα Λνζνθνκεία θαη ηηο θαηαγξαθφκελεο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη 
νξγαλψζεθε έλα Δζληθφ/Θεληξηθφ Αξρείν Λενπιαζηψλ πνπ ζέηεη ζνβαξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα δηεζλή πξφηππα. Πην δηάζηεκα απηφ κέρξη θαη ζήκεξα 
θάζε ζρεηηθή δηαζέζηκε πιεξνθνξία θαηαγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Δ.Α.Λ.  
θαη ν αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί αλέξρεηαη, θαηά πξνζέγγηζε, ζηηο 35,000. 
Υζηφζν, παξφιε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηαγξαθήο, ηα 
δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη παξακέλνπλ ειιηπή θαη αθνξνχλ κφλν ην 30% ησλ λέσλ 
πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηεο ρψξαο καο εηεζίσο.  Πεκεηψλεηαη φηη ην επηδεκηνινγηθφ ζχζηεκα 
δήισζεο βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή θπξίσο ησλ παζνινγναλαηνκηθψλ εξγαζηεξίσλ, 
ην ιεγφκελν παζεηηθφ ζχζηεκα δήισζεο, ελψ ηα ππφινηπα ηκήκαηα/θιηληθέο ησλ λνζνθνκείσλ 
δελ ζπκκεηέρνπλ. Ραπηφρξνλα, ην παξφλ επηδεκηνινγηθφ δειηίν θαηαγξαθήο παξνπζηάδεη ζνβαξέο 
ειιείςεηο ζρεηηθά κε ην επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη κε βάζε ηηο 
δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, απφ ηα πξνζσπηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ αζζελή έσο ηε 
δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία. Ν ηειηθφο ζηφρνο ησλ αξρείσλ λενπιαζηψλ παγθνζκίσο είλαη πιένλ ε 
ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο 
θξνληίδαο ησλ νγθνινγηθψλ αζζελψλ.  
Γηα ην ιφγν απηφ θαη πξνθεηκέλνπ ην Δ.Α.Λ. λα ζπληνληζζεί κε ηηο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 
ζε επξσπατθφ επίπεδν, ην Δ.Α.Λ. ζπκκεηείρε θαη  έρεη αλέπηπμε επίζεκε ζπλεξγαζία κε ην 
επξσπατθφ πξφγξακκα EUROCHIP-2 θαη EUROCHIP-3 Common Action, ην νπνίν είρε σο 
πξσηαξρηθφ ζηφρν λα αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα λα αλαπηπρζνχλ ηα 
αξρεία λενπιαζηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη λα αληηκεησπηζζνχλ νη αληζφηεηεο πνπ ππάξρνπλ 
ζηελ Δπξψπε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην 
είλαη ε νξζή ιεηηνπξγία ησλ Αξρείσλ Λενπιαζηψλ ην νπνίν απνηέιεζε μερσξηζηφ παθέην εξγαζίαο 
ζην πξφγξακκα ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Dr Reneè Otter, Γηεπζχληξηαο ηνπ Νινθιεξσκέλνπ 
Αξρείνπ Λενπιαζηψλ ηεο ΒΑ Νιιαλδίαο θαη εηδηθή εκπεηξνγλψκνλ ζε ζέκαηα θαηαγξαθήο ηνπ 
θαξθίλνπ.  Πην ίδην πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ην Δ.Α.Λ, 
ζπκκεηείρε, επίζεο, ζην EUROCOURSE (EUROpe against Cancer: Optimisation of the Use of 
Registries for Scientific Excellence in research). Ρέινο, ε ρψξα καο κέζσ ηνπ Δ.Α.Λ ζπκκεηέρεη 
ζηελ Δπξσπατθή Πχκπξαμε ελάληηα ζηνλ Θαξθίλν (European Partnership for Action against 
Cancer). 
Δπί ηνπ παξφληνο ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε ρψξα καο είλαη ε ζλεζηκφηεηα απφ 
θαξθίλν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΙΠΡΑΡ). Ρα 
ζηνηρεία απηά ζπιιέγνληαη απφ ηα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά ζαλάηνπ θαη δελ κπνξνχλ λα 
ραξαθηεξηζζνχλ επαξθή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θαξθίλνπ ζηελ Διιάδα γηα δχν ιφγνπο: i) ν 
κεραληζκφο θαηαγξαθήο ησλ ζαλάησλ ζηελ ΔΙΠΡΑΡ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα (π.ρ. πιεκκειήο 
πηζηνπνίεζε ηεο αηηίαο ζαλάηνπ, ιάζε θαηά ηελ κεηαθνξά/αληηγξαθή  ησλ πιεξνθνξηψλ, 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξαιαβή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηα Ιεμηαξρεία) θαη ii) ε επίπησζε ησλ 
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ηχπσλ θαξθίλνπ κε θαιή πξφγλσζε δελ κπνξεί λα απνηππσζεί απφ ηελ θαηαγξαθφκελε 
ζλεζηκφηεηα. 
Ρα παξαπάλσ δεδνκέλα καδί κε ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο 
αλεπηπγκέλεο ρψξεο, παξνπζηάδεη κεηαμχ ησλ εηψλ 1980-2004 ζηαζεξή απμεηηθή ηάζε ζηνπο 
ζαλάηνπο απφ θαξθίλν θαη έληνλεο γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ βνξξά θαη λφηνπ 
ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε γηα άκεζε ζχζηαζε ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ Δζληθνχ Ξιεζπζκηαθνχ 
Αξρείνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ λενπιαζηψλ ζηελ Διιάδα ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε Αληηθαξθηληθή 
Ξνιηηηθή ηεο ρψξαο. Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Α.Λ. απνηειεί ηελ 1ε Γξάζε ηνπ 5νπ 
Άμνλα Ξαξέκβαζεο ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηνλ Θαξθίλν 2011-2015. Δπηζεκαίλεηαη 
παγθνζκίσο, φηη ηα Αξρεία Λενπιαζηψλ είλαη ν κφλνο αμηφπηζηνο ηξφπνο λα απνηππσζεί ην 
κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε κηα ρψξα θαη λα αμηνινγεζνχλ, κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ, ηα 
πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ε ζεξαπεία θαη ε επηβίσζε. Δπηπξφζζεηα, παξέρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ Θξαηψλ-Κειψλ. 
Ζ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΛ ζα ρξεζηκνπνηήζεη πφξνπο ηνπ ΔΠΞΑ γηα ηα δχν πξψηα 
ρξφληα, σζηφζν ζηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ζα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο Ρακείνπ 
Θαξθίλνπ (Cancer Fund) ην νπνίν ζα επηηξέςεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ. 
Πην πιαίζην απηφ ην ΔΑΛ έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ θαη απνζηνιή: 
Ρελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπλερή βειηίσζε ελφο εζληθνχ πιεζπζκηαθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ 
θαηαγξαθή ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ θαη κεηαζηάζεσλ θαξθίλνπ παλειιαδηθά, απφ πξσηνγελείο θαη 
δεπηεξνγελείο πεγέο ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα θαη  
Ρελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπλερή βειηίσζε ελφο κεραληζκνχ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε 
ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επίπησζε, επηπνιαζκφ, 
ζεξαπεία θαη επηβίσζε. 
πφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ νη ζηφρνη ηνπ ΔΑΛ (νη νπνίνη είλαη θαη ζηφρνη ηνπ έξγνπ απηνχ) 
είλαη: 

 Ζ εηήζηα θαηαγξαθή ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ (θαη κεηαζηάζεσλ) θαξθίλνπ, 
 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο, θαηά αηηίαο, λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο απφ θαξθίλν 

δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά, 

 Ζ θαηαλνµή ησλ πεξηπηψζεσλ αλά ζηάδην δηάγλσζεο ηεο λφζνπ θαη ε παξνρή εθηηκήζεσλ 
ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, 

 Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αξρηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ, 
 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο έθβαζεο ηεο λφζνπ θαη ε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ ΔΙΠΡΑΡ, ηα 

Αζθαιηζηηθά Ρακεία ηεο ρψξαο θαη, κειινληηθά, ηνλ γεηνλνκηθφ Σάξηε, 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 
πξνζπκπησκαηηθνχ-πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ (screening) θαη άιισλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο 
ελάληηα ζηνλ θαξθίλν, 

 Ζ ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε εηήζηαο έθζεζεο αλαθνξάο ζην πνπξγείν γείαο θαη 
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε ζπρλφηεηα, ζλεζηκφηεηα, θαη πνξεία ηνπ θαξθίλνπ ζηελ 
Διιάδα, 

 Ν νξζνινγηθφηεξνο ζρεδηαζκφο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

 Ζ δηεμαγσγή θαη πξνψζεζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο γλψζεο φζνλ αθνξά ηνπο 
παξάγνληεο θηλδχλνπ, ζηε δηάγλσζή ηνπο θαη ζηε θπζηθή ηνπο εμέιημε, θαζψο θαη ζηηο 
επηπηψζεηο ηεο ζεξαπείαο γηα ηε βειηίσζε ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη ηελ παξνρή 
αλαβαζκηζκέλεο θαη πνηνηηθά δηαζθαιηζκέλεο ζεξαπείαο θαη πεξίζαιςεο, 

 Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο, νδεγηψλ, βνήζεηαο θαη θάζε ζπλδξνκή πξνο ηνπο θαηαγξαθείο ησλ 
Λνζνθνκείσλ θαη ηηο Νγθνινγηθέο Δπηηξνπέο ησλ Λνζνθνκείσλ (ΝΔΛ) ηνπ Γεκφζηνπ θαη 
Ηδησηηθνχ Ρνκέα κε ζθνπφ ηελ πην απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, 

 Ζ παξνρή ηεθκεξησκέλεο, ζπλερνχο θαη επαξθνχο πιεξνθφξεζεο ζε θνξείο θαη 
επηζηήκνλεο πγείαο, νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ην γεληθφ πιεζπζκφ ζρεηηθά 
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κε ηνλ θαξθίλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 
πξφιεςε ηεο λφζνπ, 

 Ζ παξνρή αλψλπκσλ θαη ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο,  φπσο WHO, 
IACR ζην πιαίζην αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία πεξί δηαθχιαμεο ηνπ απνξξήηνπ 
θαη ηνπ ρεηξηζκνχ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ. 

 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ TΧN ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ 

Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ν ππφ πξνκήζεηα ζπλνιηθφο εμνπιηζκφο έρεη δηαρσξηζηεί 

ζηα παξαθάησ δχν (2) ηκήκαηα, θάζε έλα απφ ηα νπνία απνηειεί θαη ην αληίζηνηρν παξαδνηέν 

ηνπ αλαδφρνπ θάζε ηκήκαηνο. Ρα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ είλαη: 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 1: Απαηηνύκελν ινγηζκηθό θαη εμνπιηζκόο αζθαιείαο 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Rackable Servers 2 

2 SQL SERVER 2012 Enterprise Edition 1 

3 Windows Server Standard 2012  2 

4 Rack γηα ηελ θηινμελία φινπ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πιηθνχ 1 

5 KVM Switch γηα ηε δηαρείξηζε πνιιαπιψλ εμππεξεηεηψλ κε monitor θαη 

keyboard mouse 

1 

6 Antivirus Licenses 1 

 

ΣΜΗΜΑ 2: Απαηηνύκελνο πξόζζεηνο εμνπιηζκόο ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΔΑΝ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πηαζεξφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 7 

2 Ξνιπκεράλεκα (εθηππσηήο, ζαξσηήο, θσηνηππηθφ) 1 

 

Β.3 ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ παξαπάλσ εηδψλ ζα γίλεη ζε ΠΑΟΑΛΡΑ (40) ΖΚΔΟΔΠ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε). 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζε ηφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε αλαζέηνπζα αξρή, εληφο Αηηηθήο. 
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ΜΔΡΟ Γ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

 

ΣΜΗΜΑ 1: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 

1. Rackable Servers 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αξηζκόο Σεκαρίσλ 2   

Νη πξνζθεξφκελνη εμππεξεηεηέο 
πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα 
ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο 
πξνζθνξάο θαη λα κελ ππάξρεη 

αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο 

/απφζπξζεο ηνπ 
Ν πξνηεηλφκελνο εμνπιηζκφο νθείιεη 

λα είλαη απφ επψλπκνπο δηεζλείο 
πηζηνπνηεκέλνπο θαηαζθεπαζηέο θαη 

λα είλαη θαηλνχξγηνο θαη 

ακεηαρείξηζηνο. 

ΝΑΙ   

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Δπεμεξγαζηήο 

Κνληέιν Δπεμεξγαζηή ΛΑΗ   

Cache Memory >= 8 MB   

Ραρχηεηα Δπεμεξγαζηή  >= 2.20 GHz   

Αξηζκφο Ξπξήλσλ   4   

Software 

Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα  OXI    

Ινγηζκηθφ Απηνκαηηζκνχ Γξαθείνπ OXI   

Ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ ηνχο NAI   

Μλήκε 

Κνληέιν ΛΑΗ   

Κέγεζνο Κλήκεο  >= 12 GB    

Αξηζκφο Κλεκψλ  >= 2   

Ρχπνο Κλήκεο DDR3   

Ραρχηεηα Γηαχινπ >= 1333 MHz   

θιεξόο Γίζθνο 

Κάξθα ΛΑΗ   

Κνληέιν ΛΑΗ   

Σσξεηηθφηεηα 1νπ Πθιεξνχ Γίζθνπ  >= 1Ρb    

Ραρχηεηα  >= 10000 rpm    

πνζηήξημε RAID ΛΑΗ   

Κέγηζηνο Οπζκφο Κεηαθνξάο >= 3 Gbit/sec   

Ππλνιηθή Σσξεηηθφηεηα Γίζθσλ >=6Ρb   

Hot Swap NAI   

Κάξηα γξαθηθώλ 
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Κάξθα ΛΑΗ   

Κνληέιν ΛΑΗ   

Θαηαζθεπαζηήο chipset ΛΑΗ   

Ραρχηεηα κλήκεο >= 400 Mhz   

Σσξεηηθφηεηα Κλήκεο >= 1GB   

Ρχπνο Κλήκεο  DDR3   

Μεηξηθή 

Ρχπνο Κεηξηθήο ΛΑΗ   

Ρχπνο Chipset ΛΑΗ   

Ρχπνο πνζηεξηδφκελεο Κλήκεο DDR3   

Κέγηζην Κέγεζνο Κλήκεο >=16 GB   

Raid Controller 

Cache Memory >=512MB   

Fault Tolerance >=Raid 
0,1,10,5,50 

  

Ρχπνο Κλήκεο DDR3   

Ραρχηεηα Γηαχινπ >= 800 MHz   

Θήθε 

Ρχπνο Θήθεο: Rackable 1U, 2U ΛΑΗ   

πνδνρέο γηα Γίζθνπο 
>= 8 hotswap 

bays 
  

Σξνθνδνηηθό 

Ξαξερφκελε Ηζρχο Ρξνθ. (Watts)  >=460 W    

Aξηζκφο Ρξνθνδνηηθψλ >=2   

Hot Swap NAI   

Οπηηθά κέζα 

±RW Double layer  ΛΑΗ   

Γηθηύσζε 

Ρχπνο Γηθηχσζεο:GigabitEthernet  ΛΑΗ   

Ραρχηεηα Γηθηχνπ: 10/100/1000 

Mbps  
ΛΑΗ   

Πιεθηξνιόγην 

Δλζχξκαην  ΛΑΗ   

Πνληίθη 

Δλζχξκαην  ΛΑΗ   

Λνηπά 

Δγγχεζε 
>=3 years on site 

 
  

Σξφλνο απφθξηζεο  

● ζε εξγάζηκεο 
σξεο/εκέξεο: 

8:00-17:00  <=3 

ψξεο 
● εθηφο ησλ 

παξαπάλσ: 8:00 
πκ ηεο επφκελεο 

  

Σξφλνο απνθαηάζηαζεο 

Δληφο κηαο 

εξγάζηκεο εκέξαο 
απφ ηελ 

αλαγγειία ηεο 
βιάβεο 
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2. SQL SERVER 2012 Enterprise Edition 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Sql Server Enterprise Edition 

2012  
NAI   

Sql Server Enterprise Edition 

2012 

Άδεηα ρξήζεο γηα 4 ππξήλεο  
(βιέπε «Rackable Servers -Tερληθά 
Xαξαθηεξηζηηθά – Δπεμεξγαζηήο») 

  

 

 

 
3.WINDOWS SERVER STANDARD 2012 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αξηζκόο Σεκαρίσλ 
2 

(1 license/server) 
  

 

 
 

4.RACK 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αξηζκόο Σεκαρίσλ 

 
1   

Ν πξνηεηλφκελνο εμνπιηζκφο νθείιεη λα 

είλαη απφ επψλπκνπο πηζηνπνηεκέλνπο 
θαηαζθεπαζηέο θαη λα είλαη θαηλνχξγηνο 

θαη ακεηαρείξηζηνο. 

NAI   

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ύςνο Θακπίλαο 42U   

Ξιάηνο Θακπίλαο 19U   

2 κεξψλ κνλφ αξζξσηφ γηα 
αζθαιέζηεξε ζηεξέσζε θαισδηψζεσλ 

utp ζην πίζσ  ηκήκα, πφξηα Plexiglas 
εκπξφο, ειεθηξνζηαηηθή βαθή 

ΛΑΗ   

Αθαηξνχκελε πφξηα κε επηινγή 
θαηεχζπλζεο αλνίγκαηνο 180 κνίξεο 

(Αξηζηεξά-Γεμηά) 

ΛΑΗ   

Γπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ΛΑΗ   

Αλεκηζηήξεο Νξνθήο ΛΑΗ   

Aθαηξνχκελα πιατλά θαη πίζσ 

θαιχκκαηα 
ΛΑΗ   
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Δηδηθή επεμεξγαζία ιείαλζεο ζηηο αηρκέο 

πξνζηαηεχνληαο ηφζν ηνλ εμνπιηζκφ 
φζν θαη ηνλ εγθαηαζηάηε (πξνζηαζία 

ip30) 

ΛΑΗ   

Πολύπριζο rack ασυαλείας 7 θέσεων 
Schuko (IEC 60320 C19) με 
ισοσταθμιστή τάσης 1U 
για οριζόντια τοποθέτηση εντός τοσ 
ικριώματος 

ΛΑΗ   

Σαξακάδεο εμαεξηζκνχ ζην ηκήκα ηεο 

νξνθήο θαη ηνπ δαπέδνπ 
ΛΑΗ   

Δηδηθή βάζε γηα κνλάδεο εμαεξηζκνχ 
ζηελ νξνθή θαη ζην δάπεδν 

ΛΑΗ   

Ξξνεγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα γείσζεο ΛΑΗ   

Οπζκηδφκελν ζην χςνο (κεηαβιεηά 

πφδηα) 
ΛΑΗ   

Δγγχεζε >=1 έηνο   

 
 

 
5. KVM SWITCH (Keyboard, Video, Mouse Switch) 

 

Δγγχεζε 
>=3 years on site 

 
  

Σξφλνο απφθξηζεο  

● ζε εξγάζηκεο 
σξεο/εκέξεο: 

8:00-17:00  <=3 

ψξεο 
● εθηφο ησλ 

παξαπάλσ: 8:00 πκ 
ηεο επφκελεο 

  

Σξφλνο απνθαηάζηαζεο 

Δληφο κηαο 

εξγάζηκεο εκέξαο 
απφ ηελ αλαγγειία 

ηεο 

  

 
 

 
 

 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αξηζκόο Σεκαρίσλ 1   

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Mixed PS2 USB platform NAI   

Rackable NAI   

Input ports >=4   

Λνηπά 
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6.ANTIVIRUS LICENSES 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αξηζκόο Σεκαρίσλ 
2 

(1 license/server) 
  

 
 

TMHMA 2: AΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΠΡΟΘΕΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΣΟΤ ΕΑΝ 

 

 

1.ΣΑΘΔΡΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αξηζκόο Σεκαρίσλ 7   

Νη πξνζθεξφκελνη ππνινγηζηέο 
πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε 

κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 
κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη 
λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί 

αληηθαηάζηαζεο /απφζπξζεο ηνπ 
Ν παξερφκελνο εμνπιηζκφο 

νθείιεη λα είλαη απφ επψλπκνπο 

δηεζλείο πηζηνπνηεκέλνπο 
θαηαζθεπαζηέο θαη λα είλαη 

θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο. 

ΝΑΙ   

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Δπεμεξγαζηήο 

Κνληέιν Δπεμεξγαζηή ΛΑΗ   

Cache Memory >= 2 MB   

Ραρχηεηα Δπεμεξγαζηή  >= 3.20 GHz   

Αξηζκφο Ξπξήλσλ  >= 2   

Software 

Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα 
Windows 7 

Professional 64 Bit  
  

Ινγηζκηθφ Απηνκαηηζκνχ 
Γξαθείνπ 

OXI   

Ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ ηνχο OXI   

Μλήκε 

Κνληέιν ΛΑΗ   

Κέγεζνο Κλήκεο  >= 4 GB    

Αξηζκφο Κλεκψλ  >= 2   

Ρχπνο Κλήκεο DDR3   

Ραρχηεηα Γηαχινπ >= 1333 MHz   

θιεξόο Γίζθνο 

Κάξθα ΛΑΗ   
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Κνληέιν ΛΑΗ   

Σσξεηηθφηεηα 1νπ Πθιεξνχ 

Γίζθνπ  
>= 500Gb    

Ραρχηεηα  >= 7200 rpm    

πνζηήξημε RAID ΛΑΗ   

Κέγηζηνο Οπζκφο Κεηαθνξάο >= 3 Gbit/sec   

Κάξηα γξαθηθώλ 

Κάξθα ΛΑΗ   

Κνληέιν ΛΑΗ   

Θαηαζθεπαζηήο chipset ΛΑΗ   

Ραρχηεηα κλήκεο >= 400 Mhz   

Σσξεηηθφηεηα Κλήκεο >= 1GB   

Ρχπνο Κλήκεο  DDR3   

Μεηξηθή 

Ρχπνο Κεηξηθήο ΛΑΗ   

Ρχπνο Chipset ΛΑΗ   

Ρχπνο πνζηεξηδφκελεο Κλήκεο DDR3   

Κέγηζην Κέγεζνο Κλήκεο >=8 GB   

Θάξηα Ήρνπ ΛΑΗ   

Θήθε 

Ρχπνο Θήθεο: Midi/Micro Tower  ΛΑΗ   

Reset Button ΛΑΗ   

Δμσηεξηθά UsbPorts ζηελ 

Ξξφζνςε 
ΛΑΗ   

Σξνθνδνηηθό 

Ξαξερφκελε Ηζρχο Ρξνθ. 
(Watts)  

>=300 W    

Οπηηθά κέζα 

±RW Double layer  ΛΑΗ   

Γηθηύσζε 

Ρχπνο 
Γηθηχσζεο:GigabitEthernet  

ΛΑΗ   

Ραρχηεηα Γηθηχνπ: 10/100/1000 

Mbps  
ΛΑΗ   

Νζφλε 

Γηαγψληνο:  >= 22"    

Tερλνινγία Νζφλεο ΡFT LCD   

Vertical Frequency >=60 Hz   

Input form  RGB Αnalog   

Resolution >=1920 x 1080   

Πιεθηξνιόγην 

Δλζχξκαην  ΛΑΗ   

Πνληίθη 

Δλζχξκαην  ΛΑΗ   

Λνηπά 

Δγγχεζε 
>=3 years on site 

 
  

Σξφλνο απφθξηζεο  

● ζε εξγάζηκεο 

ψξεο/εκέξεο: 
 8:00-17:00  <=3 

ψξεο 
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● εθηφο ησλ 

παξαπάλσ: 8:00 πκ 

ηεο επφκελεο  

Σξφλνο απνθαηάζηαζεο 

Δληφο κηαο 

εξγάζηκεο εκέξαο 
απφ ηελ αλαγγειία 

ηεο βιάβεο 

  

 
 

2. ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ (ΔΚΣΤΠΧΣΗ, ΑΡΧΣΗ, ΦΧΣΟΣΤΠΙΚΟ) 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αξηζκόο Σεκαρίσλ 1   

Ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο 

πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε 
κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 
θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, θαη 

λα κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε 
πεξί αληηθαηάζηαζεο 

/απφζπξζεο ηνπ 

Ν πξνηεηλφκελνο εμνπιηζκφο 
νθείιεη λα είλαη απφ επψλπκνπο 

δηεζλείο πηζηνπνηεκέλνπο 
θαηαζθεπαζηέο θαη λα είλαη 

θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο. 

ΝΑΙ   

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ρχπνο ζπζθεπήο Printer/scanner/copier   

Tερλνινγία εθηχπσζεο laser   

Ραρχηεηα Αληηγξαθήο 
>=16ppm(bw)/4ppm 

(color) 
  

Ραρχηεηα Δθηχπσζεο 
>=16ppm(bw)/4ppm 

(color) 
  

Κέγεζνο πξσηνηχπνπ >=Α4   

Aλάιπζε Πάξσζεο >=1200x1200 dpi   

Aλάιπζε Δθηχπσζεο 
>=600x600 dpi 

(bw/color) 
  

Ρχπνο κέζνπ 

>= Transparencies, 

envelopes, cards, 
labels photo paper, 

plain paper 

  

Ππλδέζεηο 
Usb, Ethernet 10Base-

T/100Base-TX, 

IEEE802.11 b,g,n 

  

Λνηπά 

Δγγχεζε 
>=3 years on site 

 
  

Σξφλνο απφθξηζεο  

● ζε εξγάζηκεο 

ψξεο/εκέξεο: 

8:00-17:00  <=3 ψξεο 
● εθηφο ησλ 
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παξαπάλσ: 8:00 πκ 

ηεο επφκελεο 

Σξφλνο απνθαηάζηαζεο 
Δληφο κηαο εξγάζηκεο 

εκέξαο απφ ηελ 

αλαγγειία ηεο βιάβεο 

  

 

Πηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 
1. Δγθαηάζηαζε rack 
2. Toπνζέηεζε servers εληφο rack (θαηλνχξγησλ + 2 πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν ηεο Θεληξηθήο 
πεξεζίαο) 
3. Ρνπνζέηεζε KVM Switch 
4. Eγθαηάζηαζε, πξνγξακκαηηζκφο , παξακεηξνπνίεζε θαη παξάδνζε κε νινθιεξσκέλεο ηηο 
ιεηηνπξγίεο ησλ ινγηζκηθψλ θαη εθαξκνγψλ ησλ Windows Server Standard 2012 / SQL Server 
2012 Enterprise Edition / Antivirus Licenses 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΧΝ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο: ______________________________________________________  

Θαηάζηεκα: ________________________________________  

(Γ/λζε νδφο - αξηζκφο Ρ.Θ. - FAX) ____________________________  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: ______________________________________  

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 3-5, 

Καξνχζη 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Ξ' ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ................... ΔΟΥ. 

 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο νδφο ....... αξηζκφο ... ΡΘ ........... ,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α) ............ νδφο ....................... αξηζκφο ............ ΡΘ ...................  

β) ............. νδφο ...................... αξηζκφο............. ΡΘ ...................  

γ) ............. νδφο ...................... αξηζκφο ............. ΡΘ ..................  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ……………, γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 

………….. γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «…………………..» ζπλνιηθήο αμίαο ………………, ζχκθσλα κε ηε 

κε αξηζκφ …………. Γηαθήξπμε ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 

\ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα 

θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο.} 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζε ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο: _____________________________________________________  

Θαηάζηεκα: ________________________________________  

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. - FAX) ____________________________  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________  

Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 3-5, 

Καξνχζη 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ, Ξ' ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ .....................  

ΔΟΥ. 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο 

θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο ........ Νδφο .............. Αξηζκφο ....... Ρ.Θ. 

 ........ }  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ 

α) .................. νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ ................  

β) .................. νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ ................  

γ) ................... νδφο ................... αξηζκφο .................... Ρ.Θ ................  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο}, 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ .............. , γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζην 

δηαγσληζκφ ηεο .................................... κε αληηθείκελν « ....................................................... » 

ζπλνιηθήο αμίαο ……………………………………., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ……………………..δηαθήξπμή 

ζαο. 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε 

έγγξαθε δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ηξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 
 
Ξίλαθαο 1: Δμνπιηζκόο ηκήκαηνο 1 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 

23% [€] 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ κε ΦΠΑ 

[€] 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1. Rackable Servers 2     

2. 
SQL SERVER 2012 
Enterprise Edition 

1     

3. 
Windows Server 

Standard 2012 
2     

4. 

Rack γηα ηελ θηινμελία 

φινπ ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ 

πιηθνχ 

1     

5. 

KVM Switch γηα ηε 
δηαρείξηζε πνιιαπιψλ 

εμππεξεηεηψλ κε 

monitor θαη keyboard 
mouse 

1     

6. Antivirus Licenses 1     

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Δ € (Αξηζκεηηθώο)    

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Δ € (Οινγξάθσο)    

 

Ξίλαθαο 2: Δμνπιηζκόο ηκήκαηνο 2 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 

23% [€] 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ κε ΦΠΑ 

[€] 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1. 
Πηαζεξφο ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο 
7     

2. 

Ξνιπκεράλεκα 

(εθηππσηήο, ζαξσηήο, 

θσηνηππηθφ) 

1     

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Δ € (Αξηζκεηηθώο)    

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Δ € (Οινγξάθσο)    

Πηνηρεία πνςεθίνπ 

(Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, Ρειέθσλα, Fax, e-mail, ΑΦΚ/ΓΝ θ.ιπ.) 

Ζκεξνκελία: 

πνγξαθή Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ / Πθξαγίδα 


