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ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ 
 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο κεραλνγξαθεκέλεο 

ινγηζηηθήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηώλ» 
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ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ & ΞΟΝΙΖΤΖΠ 

ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ  (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.)   Μαρούζι 14/04/2016  

       Αρ. Πρωη.: 873 

    
Ρκήκα: Νηθ. Γηαρείξηζεο 

Ξιεξνθνξίεο: Αηθ Ξνιχδνπ 

Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5 

Ραρ. Θψδηθαο: 15123 

Ρειέθσλν:210-5212039 

Fax: 210-5212139 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

 
ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ 
ρξεζηψλ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξφηεξε απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 

Ρξηάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (35.000€) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ή ζαξάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ   

πελήληα επξψ (43.050€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (23%).  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

04/05/2016 
Ώξα 12:00 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Αγξάθσλ 3-5, 15123 Καξνχζη Αηηηθήο 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Πχκβαζε ππεξεζηψλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  Δγθαηάζηαζε  ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο κεραλνγξαθεκέλεο 
ινγηζηηθήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ  

Πχκθσλα κε ην Κέξνο Β΄  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Πχκθσλα κε ην Κέξνο Β΄  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 
ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

14/04/2016 
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

05/05/2016 
Ώξα 12:00 

 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ, έρνληαο ππφςε:  

 

1. Ρηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 

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 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 

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

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 

267/Α/3.12.2007 

1.13 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 

1.14 Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Νξγάλσλ ζην 

Γηαδίθηπν “Ξξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΘ112/Α’/13-7-2010) 

1.15 Ρν άξζξ. 1/λ.4366/ ΦΔΘ 18Α’ 15-02-2016 
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ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

 
Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ ζε επξψ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηελ «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ» 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξααπφ 15 εκέξεο απφ  ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο 

πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο(ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

www.keelpno.gr). 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ( 

35.000 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

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 σο άλσ 

δηεχζπλζε. 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" κε θεθαιαία 

 γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Ν πιήξεο ηίηινο «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο 

κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηώλ» 

δ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 ε. Αθνξά: Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε  ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο θαη 

εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηώλ» 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη 

ζθξαγηζκέλεο. 

 

Νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα θαηαζέζνπλ Τπεύζπλε 

Γήισζε  ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 

 

i) Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη. 

ii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο. 

iii) Γελ έρσ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

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

δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 

v) Γελ έρσ ππνπέζεη ζε ζνβαξά παξαπηψκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

κνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

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

δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 

 

http://www.keelpno.gr/
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Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, αιιά θαη ε δηαπίζησζε θαηά ηνλ 

έιεγρν ζνβαξήο αλεηιηθξίλεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ.  

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

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

παξνχζαο.  

 

 
 

                                                           Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ  ΡΝ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 
 
 
                                                                   Νκ Θαζ. Σεηξνπξγηθήο  
 
                                                                  Αζαλάζηνο Ι. Γηαλλφπνπινο  
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ΜΔΡΟ Α 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΟΡΙΜΟΙ, ΔΝΝΟΙΔ 

Πηελ παξνχζα νη αθφινπζεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαησηέξσ: 

 
Αλαζέηνπζα Αξρή 

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

νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123, Καξνχζη  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 15 123 Καξνχζη.   

 

Αξκόδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο  

Ζ θα. Αηθαηεξίλε Ξνιχδνπ πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο. 

Ρειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 5212039, Fax: 210 5212139, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

10:00-12:00. 

 

Γηαθήξπμε  

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην ΚέξνοΑ: Γεληθνί θαη εηδηθνί Όξνη, ην 

Κέξνο Β: Αληηθείκελν - πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ, Κέξνο Γ: πνδείγκαηα 

 

Έξγν  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β ηεο παξνχζεο.  

 

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 εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε 

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

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

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, 

fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα.  

 

Αλάδνρνο  

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί 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 έξγνπ 

ζηνλ αλάδνρν.  

 

ύκβαζε  

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία 

θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ 

παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε 

είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ/ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά 

ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

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 αλαδφρνπθαη δ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Πξνϋπνινγηζκόο  

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

πξνθεξπζζφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

πκβαηηθό Σίκεκα  

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν.  

 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο  

Ππιινγηθφ φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηεο ελ 

ιφγσ ζχκβαζεο, κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ απηήλ ρξφλν.  
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ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

 
Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ ηα εμήο: 

Α) Ξξνκήζεηα εθαξκνγήο (application) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηήξεζεο ηνπ 

Ξξνυπνινγηζκνχ – Κεηξψνπ Γεζκεχζεσλ 

Β) Ξξνκήζεηα εθαξκνγήο (application) γηα ηελ θάιπςε ησλ ινγηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

Γ) Ξαξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα 

Γ)Ξξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ 

(Servers,  απαξαίηεηα software θ.ιπ.) γηα ηελ νκαιή  εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνηήζε 

αζθαιή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ. 

Δ)Ξαξνρή αλαιπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ Δπξώ 

(35.000,00€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί σο εμήο: 

α) 1ε Γφζε ίζε κε ην 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, 

ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ Α1, Α2 θαη Α3απφ ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη i) ηελ 

εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπ/ο θαη ii)ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπ/ο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ παξάδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

β) 2ε Γφζε ίζε κε ην 35% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, 

ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ Β1,Β2 θαη Β3 απφ ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη i) ηελ 

εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπ/ο θαη ii)ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπ/ο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, νπνία αληηζηνηρεί ζηελ παξάδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

Γ) 3ε Γφζε ίζε κε ην 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, 

ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ Γ1 απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή 

ηνπ/ο θαη ii)ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπ/ο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
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ζχκβαζεο, νπνία αληηζηνηρεί ζηελ παξάδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

δ) 4ε Γφζε ίζε κε ην 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, 

ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ Γ1 θαη Γ2 απφ ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη i) ηελ 

εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπ/ο θαη ii)ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπ/ο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, νπνία αληηζηνηρεί ζηελ παξάδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

ε)5ε Γφζε (απνπιεξσκή) ίζε κε ην 20% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηνπ Δ1 απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα 

πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπ/ο θαη ii) ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπ/ο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 

ηξείο κήλεο κεηά  

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Ζ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί φπσο αλαθέξεηαη ζην Κέξνο Β ηεο παξνχζαο.  

2. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, εληφο δέθα πέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

παξάδνζε θάζε παξαδνηένπ δχλαηαη λα δηαηππψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επ΄απηψλ 

θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη 

λα ππνβάιιεη εθ λένπ ην παξαδνηέν. 

3. Κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 

ζεσξνχληαη εθπιεξσζείζεο νη απφ ηε ζχκβαζε απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ. Νη ππνρξεψζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εθπιεξνχληαη κε ηελ εμφθιεζε 

ην αξγφηεξν εληφο εμήληα (60) εκεξψλ ηνπ ελαπνκείλαληνο ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

ζηνλ αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζηε βάζε ηεο Πχκβαζεο κε ηελ πξνζήθνπζα 

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

2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηειέρε κε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ, ηα νπνία ζα νξηζηνχλ σο ππεχζπλα έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο. 
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3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη άιινλ αξκφδην θνξέα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε 

αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαθνξέο, 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

ηεο αηηήκαηνο. 

5. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε 

ηεο Πχκβαζεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φια ηα απνηειέζκαηα, πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, 

θάζε έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο, πνπ ζα 

απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κε δαπάλεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο.  

6. Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ ιακβάλεη 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, σο εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηεί ή 

απνθαιχπηεη ζε άιια πξφζσπα (πιελ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη απηφ κφλν ζην βαζκφ 

πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

7. Ν αλάδνρνο ξεηψο επζχλεηαη, γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ ή πξνζθηεζέλησλ απηνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ Πχκβαζε, θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ 

παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

8. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ζχκθσλα 

κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Λνκνζεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε πξνηάζεσλ πξνζθνξάο έρνπλ : 

Ι) Θάζε λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ηελ Δ.Δ. πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ρψξν ζπλαθή κε ηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε. 

ΙΙ) Θνηλνπξαμίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ  ζρεηηθφ 

κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

 
Δπηπιένλ ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, 

απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε, πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ εμεηδηθεχεηαη 

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ 

αλάζεζε Έξγνπ.  
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Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεθκεξηψζεη φια ηα παξαπάλσ κε λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε, πνπ ζα πξνζθνκίζεη 

θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ ηνπ.  Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο αίηεζεο, ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη 

απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηερλνγλσζία. Ξην ζπγθεθξηκέλα ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη εγθαηαζηήζεη πξνζθεξφκελεο εθαξκνγέο νη νπνίεο 

ζα  πξέπεη λα έρνπλ δνθηκαζηεί, ειεγρζεί, παξαιεθζεί θαη λα  ιεηηνπξγνχλ παξαγσγηθά, 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 130.000,00€, ζε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ινγηζηήξηα θνξέσλ θαη 

νξγαληζκψλ  πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

δεκφζηνπο θνξείο ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο. Γηα ηα αλσηέξσ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 

αληηγξάθσλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο ή ζπληήξεζεο, ζηηο νπνίεο λα 

απνδεηθλχεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηελ 

παξνχζα.  

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επί πνηλή απόξξηςεο ηα Πχζηεκα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001 ή ηζνδχλακν, κε πεδίν εθαξκνγήο θαη’ 

ειάρηζηνλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη Πχζηεκα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ  ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 27001 ή 

ηζνδχλακν, κε πεδίν εθαξκνγήο θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

Ν αλάδνρνο επίζεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη νκάδα έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 

εγθαηάζηαζε, ηελ παξακεηξνπνίεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ππνζηήξημε, ζα πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα ινγηζηή Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε άδεηα Α΄ 

ηάμεο ν νπνίνο έρεη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή πξνυπεξεζία ζε κεραλνγξαθεκέλν 

ινγηζηήξην θαη πεληαεηή πξνυπεξεζία ζηελ ιεηηνπξγία δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη απφ δχν ηερληθνχο πιεξνθνξηθήο. 

Πε φ,ηη αθνξά ηνπο δπν ηερληθνχο πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα έρνπλ Ξαλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε (απφθνηηνο ΑΔΗ) ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ αλάζεζε 

έξγνπ (ζεηηθψλ επηζηεκψλ, πιεξνθνξηθήο, κεραληθνί) θαη 3εηήο ηνπιάρηζηνλ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ αλάζεζε 

έξγνπ 

Ρν ζχλνιν ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε 

αληίζηνηρα έξγα. Θα εθηηκεζεί ηδηαηηέξσο ε εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ζε έξγα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ινγηζηήξηα δεκφζησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ. Όια ηα αλσηέξσ ζα  

ηεθκεξηψλνληαη θαη ζα γίλνληαη απνδεθηά κφλν εθφζνλ πξνζθνκίδνληαη δεκφζηα θαη 
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ηδησηηθά έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πξνυπεξεζία θαη φηη άιιν 

πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε. 

Σέινο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

επεκβαίλεη ζην ινγηζκηθό πξόγξακκα. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ- ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

 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. 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 Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

 

α.  "ΞΟΝΠΝΣΖ - ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΘΔΗ Ν ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ" κε θεθαιαία 

γξάκκαηα 

β.  H ιέμε "ΞΟΝΠΦΝΟΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

γ. Αθνξά: Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  ινγηζκηθνύ 

ζπζηήκαηνο κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηώλ» 

Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :  

Ρνπο δχν παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ- ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) : 

 

1.εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 2% ηεο 

ζπλνιηθήο  πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

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

έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο 

κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

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

Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Λα αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε.  

Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Λα αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα πξναλαθεξφκελα. 

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

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

ηειεπηαίαο ηξηεηίαο θ.ι.π. 

5.Σα δεηνύκελα ζην Άξζξν 8 δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ 

6. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ: 

Η) Ξξφηαζε κεζνδνινγίαο – πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ 

ΗΗ) Νξγάλσζε – Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ 

ΗΗΗ) Ξίλαθα απαζρφιεζεο Νκάδνο Έξγνπ θαη Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηεο 

Νκάδαο Έξγνπ 

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

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ 

ππνδείγκαηα : 

 

Ξίλαθαο 1: Τπεξεζίεο  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Αλζξσπνκήλεο 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΦΞΑ 

[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ 

[€] 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΝ 

       

ΤΝΟΛΟ      

 

Ξίλαθαο 2: Άιιεο δαπάλεο  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΦΞΑ 

[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ 

[€] 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΝ 

       

 

Ξίλαθαο 3: πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 

[€] 

ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

1  

Ξξνκήζεηα εθαξκνγήο (application) 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηήξεζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ – 

Κεηξψνπ Γεζκεχζεσλ 
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2  

Ξξνκήζεηα εθαξκνγήο (application) 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ινγηζηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

 

   

3  

Ξαξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα 

παξαπάλσ πξνγξάκκαηα 

 

   

4  

Ξξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

πξνγξακκάησλ (Servers,  

απαξαίηεηα software θ.ιπ.) γηα ηελ 

νκαιή  εγθαηάζηαζε, 

παξακεηξνπνηήζε αζθαιή θαη 

αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ 

πξνγξακκάησλ. 

 

   

5  

Ξαξνρή αλαιπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ 

εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

   

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα 

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

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ  

 
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) 
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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 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Α. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ Δπηηξνπή 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. 

 

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 -

ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ φια 

ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ - Ρερληθψλ πξνζθνξψλ 

θαηά θχιιν, (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). 

Νη Φάθεινη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη Φάθεινη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη. 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο ηνπ έξγνπ ζε 

Ξξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 

γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

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

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

θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ζπκθεξόηεξεπξνζθνξά απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζα αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα θαη 

νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

B.1 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ 

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

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. Δπίζεο ζε απηφ ην ζηάδην θξίλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 
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θξηηεξίσλ ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, (ειάρηζηεο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο). Δπίζεο ζην ζηάδην απηφ ζα γίλεη αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην Κέξνο Γ ηεο παξνχζαο. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, νη πξνζθέξνληεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα 

ηνπο αλαθνηλσζεί εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ 

πεξεζία Γηελέξγεηαο ην πξαθηηθφ ηεο, ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηεο 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο. 

 

Β.2 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 

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

κε θαμ ή ηειεγξάθεκα ή ηειενκνηνηππία ζηνπο Ξξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη βαζκνινγήζεθαλ ηερληθά. 

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

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο ζηνπο 

Ξξνζθέξνληεο, 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 Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.   

Δάλ, γηα δεδνκέλε ζχκβαζε, νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε 

ην αληηθείκελφ ηεο, ε αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέησλ θνξέαο, πξηλ λα απνξξίςεη ηηο 

πξνζθνξέο απηέο, δεηεί γξαπηψο ηηο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο, ηηο 

νπνίεο ηπρφλ θξίλεη ζθφπηκεο. Ξξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 

(π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο 

ιχζεηο/ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα 

παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ 

παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά 

ρακειέο, ε Ξξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα 

θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε Ππγθξηηηθφ Ξίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ 

βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κέξνο Γ ηεο 

παξνχζαο. Ζ Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο ην πξαθηηθφ ηεο, ε 

νπνία θαη απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 
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αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε 

ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ν 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

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 

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). 

ε)πεμαίξεζε, 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 



 18 

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

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ.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΄ θαη γ΄ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

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

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

δ.Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, 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 θαη επίζεο δε ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. 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 απαζρνινχκελνη ζ’ 

απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

δ. 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:  
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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 εθθαζάξηζε 

ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 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 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 Ππλεηαηξηζκνί:  

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 θαη γ 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:  

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 ζηελ 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. 
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ΑΡΘΡΟ 14  

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 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 

Ξαξαξηήκαηνο 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 2% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα έλα 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 

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 5% 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 
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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 Γεκνζίνπ. 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 ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ ηα εμήο: 

Α) Ξξνκήζεηα εθαξκνγήο (application) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηήξεζεο ηνπ 

Ξξνυπνινγηζκνχ – Κεηξψνπ Γεζκεχζεσλ 

Β) Ξξνκήζεηα εθαξκνγήο (application) γηα ηελ θάιπςε ησλ ινγηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

Γ) Ξαξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα 

Γ)Ξξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ 

(Servers,  απαξαίηεηα software θ.ιπ.) γηα ηελ νκαιή  εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνηήζε 

αζθαιή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ. 

Δ)Ξαξνρή αλαιπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

Ζ παξνρή ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πινπνηεζεί ζηα θεληξηθά 

γξαθεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ ζηελ  Αζήλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδφ Αγξάθσλ 3-5 ζην 

Καξνχζη. Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηκεηξνχληαη κε επηηφπηα θπζηθή 

παξνπζία νκάδαο έξγνπ. ηξηψλ (3) αηφκσλ ηνπ Αλαδφρνπ νθηάσξεο ζπλερνχο 

απαζρφιεζεο πέληε εκέξεο εβδνκαδηαίσο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ην παξαδνηέν έξγν ρξήδεη ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ έπεηηα απφ 

εηζήγεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θάλεη ηηο αλαγθαίεο ζπκπιεξψζεηο 

ή θαη δηνξζψζεηο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο Ξαξαιαβήο θαη 

Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο ακνηβή. Αλαιπηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

ζα ππνγξαθνύλ ζηελ ζρεηηθή ζύκβαζε.  

 

Υξνληθή Γηάξθεηα Παξνρήο Τπεξεζηώλ 

Ρν έξγν ηνπ Αλαδφρνπ ζα μεθηλήζεη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

Αλάζεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα ηξίκελε. 

Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ζπληκεζεί ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, 

έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ θ.ιπ. Ρν ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ δηθαηνχηαη αηηηνινγεκέλα λα κελ 

εμαληιήζεη ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν. Πε 

ηέηνηα πεξίπησζε ν Αλάδνρνο απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηνο επί ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ.  
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Σεχνικές προδιαγραθές 
 

Α) Ξξνκήζεηα εθαξκνγήο (application) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηήξεζεο ηνπ 

Ξξνυπνινγηζκνχ – Κεηξψνπ Γεζκεχζεσλ 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί 

θαη απηνηειψο.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δέρεηαη ζηνηρεία απφ ηε βάζε πιεξνθνξηψλ 

ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ρν κεηξψν δεζκεχζεσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηα αθφινπζα ζηνηρεία : 

Ρν νηθνλνκηθφ έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

Ρηο εγθεθξηκέλεο θαηά θσδηθφ αξηζκφ εμφδνπ πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

Ρηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ηε δηακφξθσζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

Ρα εγθεθξηκέλα φξηα δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φπνπ θαη φπσο 

νξίδνληαη θάζε θνξά 

Ρνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ηελ εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ηεο 

ζρεηηθήο ππνρξέσζεο  

Ρνλ αξηζκφ ηελ εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηνπ παξαζηαηηθνχ πνπ απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε 

ηεο νθεηιήο 

Ρνλ αξηζκφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηίηιν πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ  

Ρν ππφινηπν ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

Ξαξάδεηγκα ηνπ Κεηξψνπ δεζκεχζεσλ θαζψο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ ηνπ 

πεξηιακβάλνληαη  ζηελ εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο  κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2/18993/ΓΞΓΠΚ ηεο 28/02/2014.  

 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ 

Α1Πχληαμε εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο ηεο παξαπάλσ εθαξκνγήο 

Α2Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο νη νπνίνη ζα θαηαρσξνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο εθαξκνγήο. Ρν εγρεηξίδην ζα παξαδνζεί ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε 

κνξθή. 

Α3 Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο νη 

νπνίνη ζα εθηεινχλ ιεηηνπξγίεο επνπηείαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ελεκέξσζεο δεδνκέλσλ 

αλαθνξάο. Ρν εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ζα παξαδνζεί ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή. 
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Θα πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηεο κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγήο, νδεγίεο 

αλάθακςεο – επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο απφ backup, νδεγίεο δεκηνπξγίαο αξρείσλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αίηεζε ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ server, 

νδεγίεο δεκηνπξγίαο λέσλ ρξεζηψλ, νδεγίεο ιήςεο backup. 

Ο πεγαίνο θώδηθαο ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο 

αλσηέξσ εθαξκνγήο ζα παξαδνζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Β) Ξξνκήζεηα εθαξκνγήο (application) γηα ηελ θάιπςε ησλ ινγηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ  ζπκθώλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  

 

Γέθα (10) άδεηεο ρξήζεο  

 

Νξηζκφ εληαίνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ Γεληθήο Ινγηζηηθήο ζπκθψλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαη ζπκκφξθσζε κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. 

Θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ ζηελ Δθνξία  

Κεηξψν Ξαγίσλ 

 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ  

REPORTGENERATOR 

INPUT MANAGER 

 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ 

Β1Πχληαμε εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο ηεο παξαπάλσ εθαξκνγήο 

Β2Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο νη νπνίνη ζα 

θαηαρσξνχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο εθαξκνγήο. Ρν εγρεηξίδην ζα παξαδνζεί ζε 

ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή. 

Β3Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο νη νπνίνη ζα εθηεινχλ ιεηηνπξγίεο επνπηείαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ελεκέξσζεο δεδνκέλσλ αλαθνξάο. Ρν εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ζα παξαδνζεί ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή εθαξκνγή. 

Θα πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηεο κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγήο, 

νδεγίεο αλάθακςεο – επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο απφ backup, νδεγίεο 

δεκηνπξγίαο αξρείσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αίηεζε 
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ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ server, νδεγίεο δεκηνπξγίαο λέσλ ρξεζηψλ, 

νδεγίεο ιήςεο backup. 

Ο πεγαίνο θώδηθαο ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ηα εγρεηξίδηα 

ηεο αλσηέξσ εθαξκνγήο ζα παξαδνζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 
Γ) Παξνρή ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα 

Ξαξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο  γηα 10 ρξήζηεο. Ζ ελ ιφγσ εθπαίδεπζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ ζηελ  Αζήλα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδφ Αγξάθσλ 3-5 ζην Καξνχζη. 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ 

Γ1 Πιήξε παξνρή εθπαίδεπζεο γηα 10 ρξήζηεο 

 

Γ) Πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη 

πξνγξακκάησλ (Servers,  απαξαίηεηα software  θ.ιπ.) γηα ηελ νκαιή  

εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνηήζε  αζθαιή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ 

αλσηέξσ πξνγξακκάησλ. 

Πίλαθαο πκκόξθσζεο Πξνκήζεηαο Δμππεξεηεηώλ-server 

 ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΣΕ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ       

1.1 Αξηζκφο κνλάδσλ 1     

1.2 
Λα αλαθεξζεί ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν 

ΛΑΗ     

1.3 
Nα αλαθεξζνχλ ISO θαη ινηπά 
θαηαζθεπαζηηθά standards 

ΛΑΗ     

1.4 Δπηδαπεδηνο NAI 
  

2 
ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΤΖΙΖΠ 
ΓΗΑΘΔΠΗΚΝΡΖΡΑΠ 

      

2.1 Ξιενλάδνληα ζηνηρεία ΛΑΗ     

2.2 Hot-plug ζηνηρεία ΛΑΗ     

2.3 Redundant ηξνθνδνηηθφ ΛΑΗ     

3 
ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ 
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 

      

3.1 
Ξεξηγξαθή Ρχπνπ 
επεμεξγαζηψλ 

ΛΑΗ     

3.2 Αξηζκφο επεμεξγαζηψλ ΛΑΗ     

3.3 Αξηζκφο core ΛΑΗ     



 26 

3.4 

πνζηήξημε ηαπηφρξνλεο 
εθηέιεζεο πνιιαπιψλ 
λεκάησλ αλά ππξήλα (multi-
threading). Λα αλαθεξζεί ν 
αξηζκφο. 

ΛΑΗ     

3.5 
Λα αλαθεξζεί ε ζπρλφηεηα 
ιεηηνπξγίαο (GHz) 

ΛΑΗ     

3.6 
Λα αλαθεξζεί ην κέγεζνο ηεο 
κλήκεο cache 

ΛΑΗ     

4 ΚΛΖΚΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ       

4.1 
Κέγεζνο πξνζθεξφκελεο 
κλήκεο (GB) 

>=32     

5 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΑ 
ΓΗΠΘΥΛ 

      

5.1 Αξηζκφο ζθιεξψλ δίζθσλ >=2     

5.2 ινπνίεζε Mirroring ΛΑΗ     

5.3 
Εεηνχκελε σθέιηκε 
ρσξεηηθφηεηα ζθιεξψλ δίζθσλ 
(GB) 

≥ 500     

5.4 
Πρεηηθά κε ηνπο ζθιεξνχο 
δίζθνπο, δεηνχληαη: 

      

5.5 Λα αλαθεξζεί ν ηχπνο δηαχινπ ΛΑΗ     

5.6 Ραρχηεηα πεξηζηξνθήο (rpm) ΛΑΗ     

6 
ΘΟΔΠ ΓΗΑΠΛΓΔΠΖΠ ΑΛΑ 
ΓΗΑΡΑΜΖ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΑ 

      

6.1 Νδεγφο DVD ΛΑΗ     

6.2 
Θχξεο LAN Ethernet 100/1000 
Mbps 

≥ 4     

 

 

Πίλαθαο πκκόξθσζεο Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθώλ 

 
SOFTWARE   

  

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  

A/A  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1.1 

Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ 
λα ζπλνδεχεηαη (φπνπ θαη 
αλ απαηηείηαη) απφ ηηο 
απαηηνχκελεο άδεηεο 
ρξήζεο  θαη ην επίζεκν 
CD εγθαηάζηαζεο.  

ΛΑΗ     

1.2 

Database Server πνπ λα 
ζπλνδεχεηαη (φπνπ θαη αλ 
απαηηείηαη) απφ ηηο 
απαηηνχκελεο άδεηεο 
ρξήζεο θαη ην επίζεκν CD 
εγθαηάζηαζεο.  

NAI 
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1.3 

Ξξνκήζεηα 
κεραλνγξαθεκέλεο 
εθαξκνγήο γηα ηελ 
ηήξεζε ηνπ 
Ξξνυπνινγηζκνχ – 
Κεηξψνπ Γεζκεχζεσλ 
πνπ λα ζπλνδεχεηαη 
(φπνπ θαη αλ απαηηείηαη) 
απφ ηηο θαηάιιειεο άδεηεο 
ρξήζεο  θαη ην επίζεκν 
CD εγθαηάζηαζεο.  

NAI 
  

1.4 

Ξξνκήζεηα δηπινγξαθηθνχ 
ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 
πνπ λα ζπλνδεχεηαη 
(φπνπ θαη αλ απαηηείηαη) 
απφ ηηο θαηάιιειεο άδεηεο 
ρξήζεο θαη ην επίζεκν CD 
εγθαηάζηαζεο.  

NAI 
  

1.5 

Ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο 
απν ηνχο ζπλνδεπφκελν 
(φπνπ θαη αλ απαηηείηαη) 
απν ηηο θαηαιιειεο άδεηεο 
ρξήζεο θαη ην επίζεκν CD 
εγθαηάζηαζεο.  

NAI 
  

1.5 

Ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο 
αληηγξαθψλ αζθαιείαο 
ζπλνδεπφκελν (φπνπ θαη 
αλ απαηηείηαη) απν ηηο 
θαηαιιειεο άδεηεο ρξήζεο 
θαη ην επίζεκν CD 
εγθαηάζηαζεο  

NAI 
  

1.6 

Ξξνκήζεηα ινγηζκηθνχ 
πξνζηαζίαο απν ηνχο 
ζπλνδεπφκελν (φπνπ θαη 
αλ απαηηείηαη) απν ηηο 
θαηαιιειεο άδεηεο ρξήζεο 
θαη ην επίζεκν CD 
εγθαηάζηαζεο. 

NAI 
  

1.7 

Γελλεηξηα Αλαθνξψλ 
(reportgenerator) πνπ λα 
ζπλνδεχεηαη (φπνπ θαη αλ 
απαηηείηαη) απφ ηηο 
θαηάιιειεο άδεηεο ρξήζεο 
θαη ην επίζεκν CD 
εγθαηάζηαζεο. 

NAI 
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1.8 

Input Manager πνπ λα 
ζπλνδεχεηαη (φπνπ θαη αλ 
απαηηείηαη) απφ ηηο 
θαηάιιειεο άδεηεο ρξήζεο 
θαη ην επίζεκν CD 
εγθαηάζηαζεο. 

NAI 
  

 

Ξαξαδνηέα 

Γ1 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο serversql 

Γ2 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο 

 

Δ) Ξαξνρή αλαιπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

Δ1 Παξαδνηέν 

Αλαιπηηθό ζρέδην ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε ςεθηαθή θαη έληππε κνξθή 

 

Ξαξνρή αλαιπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ απφ ηελ επφκελε ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο / ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσλ πξνγξακκάησλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ρσξίο θακία πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ην θνξέα.  

Πηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη επί πνηλή απφξξηςεο αλαιπηηθφ ζρέδην 

εηήζηαο ζπληήξεζεο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ θαη ν αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη ε ππνβνιή 

αηηεκάησλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ζα γίλεηαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ θνξέα κέζσλ 

εγγξάθσλ ή θαη κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

δηνξζψλεη ην πξφβιεκα εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζε απφ ηνπο ππεπζχλνπο 

ηνπ θνξέα. 
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ΜΔΡΟ Γ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε 

παξαθάησ δηαδηθαζία : 

1. Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

2. Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

3. Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί 

ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

4. Θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν. 

 

Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) 

φπνπ: 

Ιi Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο αμηνινγνχκελεο πξνζθνξάο i εθθξαζκέλε κε 

δχν δεθαδηθά 

Βmax ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά  

Βi  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο i 

Kmin Ρν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Θi  Ρν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i  

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε πξνζθνξά κε ην 

κεγαιχηεξν Ι.  

Ν δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Βαζκνιόγεζε ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ «Ξίλαθα Θξηηεξίσλ 

Αμηνιφγεζεο» πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ 

βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία απηή  

απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο  φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ 

θξηηεξίσλ. 

 
Σερληθέο πξνζθνξέο πνπ ζπγθεληξώλνπλ βαζκνινγία κηθξόηεξε από 100,00 

ζα απνξξίπηνληαη σο ηερληθά αλεπαξθείο. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

α/α Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο 
Ππληειεζηήο 

βαξχηεηαο (%) 

1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε έξγνπ 70% 

1.1 Δκπεηξία εηαηξείαο ζε αλάινγα έξγα 20% 

1.2 
Ξξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

Ρξφπνο αληηκεηψπηζεο ηπρψλ πξνβιεκάησλ. 
40% 

1.3 Πρέδην –πξφηαζε εηήζηαο ηερληθήο ππνζηήξημεο 10% 

2 Οκάδα Έξγνπ  30% 

2.1 Πρήκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο έξγνπ 10% 

2.2 Παθήλεηα αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Βαζκφο εκπινθήο θαη ζπλνιηθή απαζρφιεζε  ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο 

20% 

ΤΝΟΛΟ 100% 

 

 

Γηακόξθσζε ηνπ ζπγθξηηηθνύ θόζηνπο πξνζθνξάο 

Ρν θφζηνο Θ θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θάζε 

άιιν θφζηνο ην νπνίν νξίδεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο 

ΦΞΑ. 
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ΜΔΡΟ Γ 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ 

 

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 ηδηφηεηάο 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................... Γηαθήξπμή 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 ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. } 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή 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 απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή 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 πξνζθνξάο). 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή ζαο, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά 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. 

  



 32 

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 ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Θνηλνπξαμίαο},  
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
κε αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν 
«…………….» ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... 
Γηαθήξπμή ζαο. 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή 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 απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 
δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ηξάπεδά 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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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3 - ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Δπώλπκν:  Όλνκα:  

 

Παηξώλπκν:  Μεηξώλπκν:  

 

Ηκεξνκελία 
Γέλλεζεο: 

__ /__ / ____ Σόπνο Γέλλεζεο:  

 

Σειέθσλν:  E-mail:  

Fax:    

    
Γηεύζπλζε Καηνηθίαο:    

    

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Όλνκα Ιδξύκαηνο Σίηινο Πηπρίνπ Δηδηθόηεηα 

Ηκεξνκελία 

Απόθηεζεο 

Πηπρίνπ 

    

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΛΔΥΟΤ  

(ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ 
πνςήθην Αλάδνρν, ζρήκα δηνίθεζεο 

Έξγνπ) 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

Έξγν Δξγνδόηεο 
Θέζε θαη Καζήθνληα ζην 
Έξγν  

Απαζρόιεζε ζην Έξγν 

Πεξίνδνο 

(απφ - έσο) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


