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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου
32 του ν. 4412/2016) για την ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων
των 500 Κινητών Ομάδων Ειδικού Σκοπού, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος
διαχείρισης των συμβάντων των κινητών συνεργείων» της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη
δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκον», με
κωδικό ΟΠΣ 5061257

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο έχει
συσταθεί δυνάμει του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’/161/16.10.2019) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας,
προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων
των 500 Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού με αντικείμενο τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού
και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 κατ΄οίκον, στο πλαίσιο του Υποέργου 5
«Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των κινητών συνεργείων» της Πράξης
«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα
κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκoν», με κωδικό ΟΠΣ 5061257, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2013-2020», εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης ύψους 725.806,45€
άνευ ΦΠΑ (ήτοι 900.000,00€ συμπ. ΦΠΑ), και έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα
διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως
ισχύουν και ιδίως:
1

ΑΔΑ: Ψ64Τ46ΜΗΨ5-ΝΤ9

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο
1.

Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τ. Α’/20-3-2020), άρθρο
τεσσαρακοστό τέταρτο «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας
και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού-COVID-19», όπως ισχύει
μετά την κύρωσή της δια του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/10-4-2020).

2.

Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A' 84/13.04.2020) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», άρθρο
τεσσαρακοστό πρώτο «Κατ ́ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων».

3.

Το Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ Α’/161/16.10.2019), «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις
για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις».

4.

Το Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α'/43/09.03.2019), «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών
Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις»

5.

Το άρθρο 26 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α΄/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»

6.

Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τέως Κ.Ε.Ε.Λ. (Υ1/οικ. 5028/2001-ΦΕΚ 831 Β΄/29-062001) όπως ισχύει

7.

Το Ν. 4270/2014 [ΦΕΚ Α΄/143/28.6.2014], «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο
το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπήχθη με τον Ν. 4366/2016 (άρθρο 1 παρ. 1) [ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016], «Κύρωση: α) της από
24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α' 182) και β) της από
30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων
Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α'
184) και άλλες διατάξεις».
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8.

Το N. 4412/2016 [ΦΕΚ Α΄/147/8.8.2016], «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

9.

Το Ν. 4441/2016 [ΦΕΚ Α΄/27/6.12.2016], «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

10. Το Ν. 4013/2011 [ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011] «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
11. Το Ν. 3861/2010 [ΦΕΚ Α΄/112/13.7.2010] «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
και άλλες διατάξεις».
12. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄/45/9.3.1999] «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
13. Το Ν. 4250/2014 [ΦΕΚ Α΄/74/26.3.2014] «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.».
14. Το Ν. 2859/2000 [ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000] «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
15. Το Ν. 4208/2013 (άρθρο 21 παρ. 6) [ΦΕΚ Α΄/252/18.11.2013], «Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που αποτελούν εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου
Υγείας, υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο αποκλειστικά από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και την
Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ύστερα από εντολή του Υπουργού Υγείας».
16. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων Ν.4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013».
17. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α'34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄/145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
19. Τη με αριθμό 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β'/1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
20. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α'/25/04-03-1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
21. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α'/226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο- Βαθμολόγιο,
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Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015».
22. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’/14/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
23. Το Ν. 4110/2013, άρθρο 23 παρ. 2 (ΦΕΚ Α΄/17/23-01-2013) και τις τροποποιήσεις στον ΚΦΑΣ.
24. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’/167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.
4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
25. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α’/134/18.06.2007) περί Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
26. Το Ν. 4129/2013 (Α' 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”.
27. Το Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’/74/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης
και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο», και ειδικά το Μέρος Γ’ «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Προμήθειων Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας
φορέων»
28. Το Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α'/240/22.12.2016) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων,
ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
29. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α'/212/18.12.2018), «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα,
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποίηση του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
30. Όλες τις οδηγίες, ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι και την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
31. Το N. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
32. Την Υπουργική Απόφαση 32492/24-3-2020 (ΦΕΚ 1110 Β΄) τροποποίηση της 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
(ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
4
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για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων»,
33. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος που αφορά την παρούσα διαδικασία
ανάθεσης.
34. Τις διατάξεις, τα προεδρικά διατάγματα, τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή ή
κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται στην παρούσα.
35. Την με αριθμό 76792/2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)» (ΦΕΚ 919/ΥΟΔΔ/01.11.2019).
36. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-8558/2019-8/11/2019 έγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ. περί συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του
ΕΟΔΥ κατά την 1η/6-11-2019 συνεδρίαση.
37. Τη υπ’ αριθμ. πρωτ.: 663/17-3-2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με Κωδικό
Πρόσκλησης: 49_Α.2.2._00 και Κωδ. ΟΠΣ: 4246 (ΑΔΑ: ΡΟΑ446ΜΤΛΡ-39Θ).
38. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 686/21-03-2020 Απόφαση Ένταξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΜΔΤ της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ, της Πράξης «Δημιουργία δικτύου
νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα
Κορονοϊού κατ΄οίκων» με κωδικό ΟΠΣ 5061257, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2013-2020».
39. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Α1α/οικ.22817/2020 (ΦΕΚ 1177/Β/6-4-2020) Περί λεπτομερειών σύστασης και περί
συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοιού COVID-19, την επανεκτύπωση της προαναφερόμενης
με υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ1α/οικ.22817/2020 καθώς και την τροποποίηση αυτής με υπ’ αριθμ. πρωτ.:
Δ1α/ΓΠ.οικ.24361/2020 (ΦΚ 1296/Β/10-4-2020).
40. Την Υπουργική Απόφαση αριθ. 32492/24-03-2020 (ΦΕΚ 1110/Β΄).
41. Το Υπ’ Αρ. 9554/6-5-2020 Αιτιολόγηση διαπραγμάτευσης για Υποέργο 5.
42. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1554/6-5-2020 αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικού Συντονισμού και του Τμήματος
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Κονδυλίων Έρευνας για την κατεπείγουσα προμήθεια ηλεκτρονικού
συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των κινητών συνεργείων, με αντικείμενο τη λήψη δειγμάτων
5
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βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοιού COVID-19 κατ’οίκον,
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 725.806,45€ άνευ ΦΠΑ (ήτοι 900.000,00€ συμπ. ΦΠΑ), κατ ‘εφαρμογή του
άρθρου 44 της ΠΝΠ 20.03.2020 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2020).
43. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-9563/2020-6/5/2020 έγγραφο της Διοίκησης ΕΟΔΥ που αφορά στην απόφαση Δ.Σ
επί του ως άνω αιτήματος προμήθειας, που ελήφθη κατά την 34η/6-5-2020 συνεδρίαση, θέμα: Αίτημα
Προμήθειας και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα προμήθεια ηλεκτρονικού
συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των κινητών συνεργείων, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Προμήθεια
ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των κινητών συνεργείων», της Πράξης «Δημιουργία
δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα
κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκoν», με κωδικό ΟΠΣ 5061257, με ΑΔΑΜ: 20REQ006663015.
44. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΕΞΕ-ΚΠ-9564/2020-6/5/2020 «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» που έλαβε ΑΔΑ:
ΩΕΦΣ46ΜΗΨ5-44Α και ΑΔΑM: 20REQ006663016.

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής, να υποβάλει
εγγραφή προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των 500 κινητών
ομάδων ειδικού σκοπού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα και τα Παραρτήματά της.


Τόπος παράδοσης προμήθειας: Η προμήθεια θα παραδοθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού
Αγράφων 3-5, στην περιοχή Αμαρουσίου Αττικής.



Χρονοδιάγραμμα: Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:


Λογισμικό διαχείρισης συμβάντων για το τηλεφωνικό κέντρο (κεντρικό έτοιμο λογισμικό και κινητή
εφαρμογή φορητών συσκευών με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου): εντός μίας (1)
ημερολογιακής ημέρας από την υπογραφή της σύμβασης.



Φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου: τουλάχιστον δέκα (10) τεμάχια εντός
μίας (1) ημερολογιακής ημέρας από την υπογραφή της σύμβασης και τα υπόλοιπα τεμάχια εντός είκοσι
(20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το σύνολο των φάσεων του έργου έχει συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Ι της
παρούσας.


Τα παρεχόμενα είδη κατατάσσονται στο Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) ως εξής: CPV 331900008 «Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα», 48219300-9 «Πακέτα λογισμικού διαχείρισης», 48180000-3
«Πακέτα ιατρικού λογισμικού».
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Διάρκεια σύμβασης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της



Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής.



Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: Επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
(725.806,45 €) άνευ ΦΠΑ (ήτοι 900.000,00 € συμπ. ΦΠΑ).



Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση οικονομικών φορέων
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Στις περιπτώσεις
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.



Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, και ώρα 17:00.

 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, επί ποινή αποκλεισμού. Οι προσφορές
υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και τα Παραρτήματά της. Δεν
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.


Το έργο της αξιολόγησης των προσφορών θα αναλάβει Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. Α1α/οικ.22817/2020 (ΦΕΚ 1177/Β/6-4-2020).
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Το έργο της παρακολούθησης και της παραλαβής της σύμβασης θα αναλάβει Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α Α1α/οικ.22817/2020 (ΦΕΚ
1177/Β/6-4-2020.



Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 14.516,13
ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, άνευ ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης θα έχει διάρκεια ισχύος η οποία θα καλύπτει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, επαυξημένη κατά
δύο (2) επιπλέον μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική,
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, αφού πρώτα ο ανάδοχος καταθέσει την απαιτούμενη
εγγυητική επιστολής καλής λειτουργίας.
Εγγύηση καλής λειτουργίας: Για την καλή λειτουργία των ειδών της σύμβασης, μετά την οριστική, ποσοτική
και ποιοτική, παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου αυτής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 72 παρ. 2, 3 και 4 του ν.
4412/2016, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% του συμβατικού τιμήματος της σύμβασης, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα έχει διάρκεια ισχύος η οποία θα καλύπτει τη
χρονική διάρκεια της περιόδου εγγύησης (τουλάχιστον έξι μήνες), επαυξημένη κατά δύο (2) επιπλέον μήνες.
Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας εκδίδονται
από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) , που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
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παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές
εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω
παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε)
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών , θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.




Τα Παραρτήματα της παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, είναι τα εξής:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και της αναθέτουσας αρχής
(www.eody.gov.gr).

Α. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α.1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
Α.1.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά

στους

διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου .
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
Α.1.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ.
Α.1.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή
του άρθρου Γ’ της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
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διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας [Το εν λόγω εδάφιο προστίθεται
από την A.A. στην περίπτωση που έχει συμπεριλάβει ως λόγο αποκλεισμού την περ. β της παρούσας
παραγράφου και κατά διακριτική της ευχέρεια].
Α.1.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
Α.1.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Α.1.1,
Α.1.2. γ) και Α.1.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Α.1.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 .
Α.1.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

Α.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α.2.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
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εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

Α.2.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών
για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις [2016, 2017, 2018] μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του
προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των ανωτέρω τριών
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 50% του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης
σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη
της ένωσης / κοινοπραξίας. Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα
στην ένωση / κοινοπραξία.

Α.2.3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με το
πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, η παραπάνω
απαίτηση πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

Α.2.4. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά το κριτήριο της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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Β. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται
στις παραγράφους Α.1.1. έως Α.2.4., κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφό Α.2.4. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
Α.1. της παρούσας και ότι πληρούν το σχετικό κριτήριο επιλογής της παραγράφου Α.2.2..
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον
ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων Α.1.1., Α.1.2. και Α.1.3..
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Α.1. οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο Α.1.1. απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
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εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο Α.1.1.,
β) για τις παραγράφους Α.1.2. και Α.1.3. περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η σχετική υποχρέωση αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης).
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου Α.1.2.α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, , με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου Α.1.2.γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του1 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται
από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την
έκδοση του πιστοποιητικού.
1

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Α.1.1. και
Α.1.2. περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου Α.1.3., τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Α.1.1. και Α.1.2. περ. α’ και β’, καθώς και
στην περ. β΄ της παραγράφου Α.1.3.. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.1.3., υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο Α.1.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου Α.2.1. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
Επιμελητήριο ή στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν
στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου Α.2.1. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου Α.2.2. οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:


Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις [2016, 2017, 2018], εφόσον υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμού) ή



Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τις τρεις (3)
τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις [2016, 2017, 2018], εφόσον δεν υποχρεούται στην έκδοση
ισολογισμού.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί
να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο και
είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να κρίνει αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία αποδεικνύουν την
επάρκειά του.

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου Α.2.3. οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό ISO 9001:2015 εν ισχύι ή ισοδύναμο.

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε
αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφο Α.2.4. για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Γ. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, και ώρα 17:00.
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση προσφοράς έχει ως συνέπεια την απόρριψή της, ακόμα και αν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των
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φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών, ενώ δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο (είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή) στην
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15123 (Κεντρική Γραμματεία-Πρωτόκολλο), ο
οποίος θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά τις παρακάτω ενδείξεις:
 Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
 Την πλήρη επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας)
 Την πλήρη επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος
 Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης
 Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης
 Την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
 Την επισήμανση «Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο»
Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους προσφέροντες σε
οποιαδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή την προσκόμιση δικαιολογητικών
και πρόσθετων τεχνικών στοιχείων.

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σφραγισμένοι, επί ποινή
απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους, (υπο)φάκελοι:
(α) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό)φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική

Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα,
(β) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό)φάκελος Β, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά, και
(γ) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό)φάκελος Γ, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο Β’ της παρούσας.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: α) από τον
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ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε
περίπτωση νομικού προσώπου).

Δ.1. Ο (υπό)φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει
επί ποινή απόρριψης της προσφοράς:
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
(1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της
παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι:


ο προσφέρων πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης.



η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.



η προσφορά καλύπτει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις όπως τέθηκαν στην Πρόσκληση.



τα στοιχεία στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.



ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα αποστέλλονται για
γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις.



ο τρίτος οικονομικός φορέας στις ικανότητες του οποίου ενδεχομένως στηρίζεται ο προσφέρων (αν
συντρέχει η περίπτωση αυτή).

Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφουν:
-

οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

-

ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

-

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.

-

ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.

-

κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.

Επισημαίνεται πως, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων, συνυποβάλλονται (α) η ως άνω
Υπεύθυνη Δήλωση και από τον τρίτο, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός
φορέας, (β) έγγραφη δέσμευση του τρίτου για τη συνεργασία του με τον προσφέροντα καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης.
και
(2) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται ανωτέρω, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων
χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (14.516,13 €).
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με την παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής. Ειδικότερα, η τεχνική προσφορά
περιλαμβάνει συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα το ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ του Παραρτήματος IΙ της παρούσας καθώς και
τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις του προσφέροντα και αναφέρονται από εκείνον στη
στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης». Αν τα έγγραφα και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται
στην παρούσα και τα παραρτήματά της είναι απαράβατοι και ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση
προς οιονδήποτε αυτών συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Δ.2. Ο (υπό)φάκελος Β, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει τα εξής επί ποινή απόρριψης
της προσφοράς:
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο από
τον προσφέροντα, κατά τα ανωτέρω. Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε ευρώ. Ως απαράδεκτες θα
απορρίπτονται προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα πρόσκληση
[725.806,45 € (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 900.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)].

Δ.3. Ο (υπό)φάκελος Γ, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης
της προσφοράς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο Β’ της παρούσας, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Α.1. της παρούσας καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου Α.2. αυτής. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν για ένα έκαστο μέλος αυτής. Επίσης, στην περίπτωση που
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προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφό Α.2.4. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή
των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου Α.1. της
παρούσας και ότι πληρούν το σχετικό κριτήριο επιλογής της παραγράφου Α.2.2..

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 84), σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης απαιτούμενων δικαιολογητικών ή
αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής
αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή
για άλλο σοβαρό λόγο, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν στον εν λόγω

(υπό)φάκελο Γ, προς αντικατάσταση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), στην οποία θα αναγράφονται
τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι: α) δεν συντρέχει
κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
που προβλέπονται στην παρούσα και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης. Η προπεριγραφείσα δυνατότητα ισχύει, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για κάθε μέλος αυτής,
καθώς και σε περίπτωση στήριξης του προσφέροντος στις ικανότητες άλλων φορέων, για τους φορείς στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί
την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της
αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής
λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία
παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη
γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε
δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων.
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά,
μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την
υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, την ανωτέρω
διαδικασία ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων
μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
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να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται
στην παρούσα και στην κείμενη νομοθεσία.

Ε. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης από την
αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. Α1α/οικ.22817/2020 (ΦΕΚ
1177/Β/6-4-2020).
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής και παρουσία
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και
την συμπλήρωσή της σύμφωνα με τα ανωτέρω,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
Η σύμβαση ανατίθεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, και, ταυτόχρονα, πληροί όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας και
των Παραρτημάτων αυτής.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή. Στη συνέχεια, εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια ενιαία απόφαση,
με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλης της διαδικασίας ανάθεσης (βλ. άρθρο 32Α ν. 4412/2016).

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα
(180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται
την αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης
της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, με βάση τα τιμολόγια που εκείνος θα εκδίδει για το
εκτελεσθέν και παραληφθέν τμήμα του συμβατικού αντικειμένου, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ
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Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Γραμματείας Προέδρου
2. Τμήμα Προμηθειών
3. Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Κονδυλίων Έρευνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό θα υλοποιήσει την Προμήθεια ηλεκτρονικού
συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των 500 Κινητών Ομάδων Ειδικού Σκοπού, στο πλαίσιο του Υποέργου 5
«Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των κινητών συνεργείων» της Πράξης
«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα
κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκον» με κωδικό ΟΠΣ 5061257.
H αποδοτική υλοποίηση της πράξης απαιτεί την καταγραφή και διαχείριση των συμβάντων που θα κληθεί να
εξυπηρετήσει ο ΕΟΔΥ μέσω της ανωτέρω πράξης και τη χρήση ειδικής Φορητής συσκευής με αισθητήρα
θερμομέτρησης ιατρικού τύπου για τη λήψη σύντομου ιατρικού ιστορικού των ύποπτων ή πιθανών κρουσμάτων
Κορωνοϊού.
Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, αφορά στην προμήθεια:


Κεντρικού Λογισμικού καταγραφής και διαχείρισης των συμβάντων που θα κληθεί να εξυπηρετήσει ο ΕΟΔΥ
και θα λαμβάνει μέσω του τηλεφωνικού του κέντρου. Πρόκειται για έτοιμο λογισμικό κεντρικού
πληροφοριακού συστήματος που θα χειρίζονται τα στελέχη του τηλεφωνικού κέντρου και μέσω του οποίου
θα στέλνονται τα αιτήματα προς εξυπηρέτηση στις κινητές ομάδες ειδικού σκοπού, οι οποίες θα διαθέτουν
από μια ασύρματη ειδική φορητή συσκευή με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου.



Κινητής εφαρμογής για τις ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου (500
άδειες χρήσης). Το συγκεκριμένο έτοιμο λογισμικό θα είναι εγκατεστημένο στη φορητή συσκευή των ΚΟΜΥ
ειδικού σκοπού και θα διασυνδέεται με το Κεντρικό Λογισμικό μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.



500 ασύρματων ειδικών φορητών συσκευών με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου, τις οποίες θα
έχουν μαζί τους οι ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού για τη διαχείριση των συμβάντων που τις αφορούν και για τη
λήψη σύντομου ιατρικού ιστορικού των ύποπτων ή πιθανών κρουσμάτων Κορωνοϊού

Το Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης συμβάντων θα πρέπει να είναι έτοιμο και να εγκατασταθεί σε
κεντρική υποδομή. Θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:


Διαχείριση χρηστών
o Εξουσιοδότηση χρήστη (για τους χρήστες του τηλ. κέντρου απαιτείται διπλή ταυτοποίηση (2-factor
authentication), πχ Google authenticator)
o Δημιουργία χρήστη
o Διαγραφή χρήστη
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o Διόρθωση-Τροποποίηση στοιχείων/δικαιωμάτων χρήστη
Διαχείριση φορητών συσκευών
o Περιορισμός περιβάλλοντος χρήστη (kiosk mode)
o Απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών
o Απομακρυσμένη εγκατάσταση και αναβάθμιση εφαρμογών
o Απομακρυσμένη πρόσβαση στην οθόνη της κάθε συσκευής
o Παρακολούθηση γεωγραφικής θέσης συσκευών και ειδοποίηση παραβίασης γεωγραφικής
περιοχής (geofencing)
o Μαζική αποστολή μηνυμάτων σε όλες τις συσκευές
Διαχείριση ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού
o Δημιουργία ΚΟΜΥ
o Σύνθεση ΚΟΜΥ (χρήστες που την απαρτίζουν, αυτοκίνητο, εξοπλισμός)/Επιπλέον χαρακτηριστικά
ΚΟΜΥ (πχ εκπαίδευση μαίας)
o Ωράριο λειτουργίας ΚΟΜΥ
o Διόρθωση-Τροποποίηση στοιχείων ΚΟΜΥ
o Παρουσιολόγιο στελεχών ΚΟΜΥ
Διαχείριση συμβάντων
o Καταγραφή νέου συμβάντος. Ενδεικτικά να καταγράφονται τα εξής:
 Δημογραφικά στοιχεία συμβάντος
 Στοιχεία διεύθυνσης (γεωγραφικές συντεταγμένες)
 Τύπος συμβάντος
 Παρατηρήσεις
o Σε περίπτωση που απαιτείται αποστολή ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού στο συμβάν:
 Αναζήτηση των κοντινότερων στο συμβάν ΚΟΜΥ
 Ανάθεση του συμβάντος στην ΚΟΜΥ με το λιγότερο φόρτο ή/και πιθανά επιπλέον
χαρακτηριστικά
 Αποστολή ειδικών οδηγιών στην ΚΟΜΥ (παρατηρήσεις)
Αναζήτηση/προβολή συμβάντων με απεικόνιση σε GIS με φίλτρα
Αναζήτηση/προβολή ΚΟΜΥ με απεικόνιση σε GIS με φίλτρα
Παραγωγή αναφορών

Η Κινητή εφαρμογή για τις ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου θα πρέπει να
είναι έτοιμο λογισμικό και να είναι εγκατεστημένη στις ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης
ιατρικού τύπου των ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού. Θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:




Διαχείριση χρηστών
o Εξουσιοδότηση χρήστη (με όνομα χρήστη και QR ή barcode)
Διαχείριση ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού
o Παρουσιολόγιο στελεχών ΚΟΜΥ (έναρξη/λήξη βάρδιας)
Διαχείριση συμβάντων
o Αποδοχή νέου συμβάντος
 Δημογραφικά στοιχεία συμβάντος
 Στοιχεία διεύθυνσης
 Τύπος συμβάντος
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 Λήψη ειδικών οδηγιών (παρατηρήσεις) από το τηλεφωνικό κέντρο
o Άφιξη/αναχώρηση στο/από το συμβάν
o Συμπλήρωση καρτέλας συμβάντος
 Συμπλήρωση στοιχείων που πιθανώς λείπουν από την καρτέλα συμβάντος
 Αναφορά ενεργειών που έγιναν (από λίστα ενεργειών)
 Ενδεικτικά να καταγράφονται τα εξής:
 Συμπτώματα (λίστα) με ημερομηνία εμφάνισης κάθε συμπτώματος
 Επιπλοκές (λίστα) με ημερομηνία εμφάνισης κάθε επιπλοκής
 Θερμοκρασία
 Αναπνοές
 SpO2
 Σφίξεις
 Αρτηριακή πίεση (συστολική/διαστολική)
 Βάρος
 Ύψος
 Παρατηρήσεις
Αναζήτηση/προβολή συμβάντων (διόρθωση/συμπλήρωση μόνο των συμβάντων που έχουν ανατεθεί στο
συγκεκριμένο χρήστη μέσα στην τρέχουσα ημέρα)

Απαιτήσεις Ασφάλειας
Για τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του:


Το Θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα ΕΕ2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, Το
ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-08-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», Προστασία
των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 3471/2006)



Τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ



Τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) στο χώρο της ασφάλειας στις ΤΠΕ



Τα κατά περίπτωση απαραίτητα προϊόντα ασφάλειας υλικού και λογισμικού

Το προσφερόμενο έτοιμο λογισμικό θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υποστηρίζει:
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Έλεγχο πρόσβασης σε επίπεδο συστήματος, εφαρμογής και δεδομένων με τη χρήση τόσο σχετικών κωδικών
όσο και επιπέδων εξουσιοδότησης



Ασφαλή διαχείριση, καταχώρηση, και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης Τις βέλτιστες πρακτικές
(best practices) στο χώρο της ασφάλειας στις ΤΠΕ



Δημιουργία καταλόγων εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης με
σχετική διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης



Καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσεων δεδομένων και
εφαρμογών.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιμότητας, της
ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που διακινούνται εντός του Συστήματος,
αναζητώντας και εντοπίζοντας - με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο - τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικοδιοικητικές διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των συστημάτων, εφαρμογών, μέσων
και υποδομών, στο βαθμό που αυτή μπορεί να διασφαλιστεί στα πλαίσια του παρόντος έργου.
Εμπιστευτικότητα
Ένας σημαντικός όγκος δεδομένων του συστήματος είναι απόρρητα και επομένως θα πρέπει να είναι διαθέσιμα
μόνο στους χρήστες που είναι εξουσιοδοτημένοι για την προσπέλασή τους. Ουσιαστικά τα δεδομένα κάθε χρήστη
θα είναι απόρρητα και θα μπορούν να διαχειρίζονται μόνο κεντρικά από τους εξουσιοδοτημένους επιτελικούς
χρήστες του συστήματος. Η πιστοποίηση της δικαιοδοσίας των χρηστών θα βασιστεί πάνω στο σύστημα των ρόλων.
Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής δεδομένων.
Διαλειτουργικότητα
Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του, τα σχετικώς προβλεπόμενα στο Ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'138), ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ακολουθεί τα τεχνολογικά
πρότυπα που περιγράφονται στο Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
(ΠΔ&ΥΗΣ).
Οι εφαρμογές θα πρέπει να βασισμένες στα πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής, τα οποία θα προσφέρουν τις
κατάλληλες διεπαφές (Application Programming Interfaces-APIs), για την ολοκλήρωση και διασύνδεση τους,
υποστηρίζοντας κατάλληλες τεχνολογίες (XML, Web Services κοκ), ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση και
επικοινωνία τους στο πλαίσιο της απαιτούμενης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος.
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Ακεραιότητα
Τα δεδομένα δεν πρέπει να αλλοιώνονται. Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν
συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων που θα παρέχουν τους κατάλληλους μηχανισμούς διαφύλαξης της
ακεραιότητας (integrity) και συνέπειάς τους (consistency) αλλά και θα αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς
δεδομένων.
Αρχιτεκτονική
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει κατάλληλη αρχιτεκτονική στην οποία να λαμβάνει υπόψη την
εγκατάσταση του λογισμικού στο περιβάλλον υπολογιστικού νέφους G-Cloud.
Το G-Cloud έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Το υπολογιστικό σύστημα είναι βασισμένο σε τεχνολογίες VMware, IBM/Tivoli, Symantec/Netbackup,
CISCO/NEXUS και FORTINET



Σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακής υποδομής και επικοινωνίας με το διαδίκτυο, χρησιμοποιείται το Εθνικό
Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το συνολικό εύρος ζώνης (Bandwitdh) σήμερα είναι της τάξης του
1Gbps με δυνατότητα αναβάθμισης στο άμεσο μέλλον μέχρι 10 Gbps, παρεχόμενο μέσω δυο διαφορετικών
οπτικών ινών.

Το προσφερόμενο έτοιμο λογισμικό θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγό χρήσης στα ελληνικά. Ο οδηγός χρήσης
θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπεριλάβει στην προσφορά του υπερσύνδεσμο
(link) του κεντρικού λογισμικού που προτείνει, το οποίο θα πρέπει να είναι λειτουργικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος,
κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών, θα κληθεί να πραγματοποιήσει επίδειξη παρουσία όλων των
υποψηφίων αναδόχων.

500 Ασύρματες Ειδικές Φορητές Συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει 500 ασύρματες ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης
ιατρικού τύπου, τις οποίες θα έχουν μαζί τους οι ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού για τη διαχείριση των συμβάντων που τις
αφορούν και για τη λήψη σύντομου ιατρικού ιστορικού των ύποπτων ή πιθανών κρουσμάτων Κορωνοϊού. Οι
τεχνικές προδιαγραφές αυτών των συσκευών περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.
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Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπεριλάβει στην προσφορά του πλήρως
λειτουργικό δείγμα της ασύρματης ειδικής φορητής συσκευής με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου που
προτείνει, με εγκατεστημένη τη ζητούμενη κινητή εφαρμογή.
Χρονοδιάγραμμα & Φάσεις του Έργου
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα φαίνεται παρακάτω:
Φάσεις
Διάρκεια
Έναρξη
Λήξη
Φάση Α1: Παράδοση Κεντρικού Λογισμικού
καταγραφής και διαχείρισης των συμβάντων και

Υπογραφή

Κινητής εφαρμογής για τις ειδικές φορητές συσκευές

1 ημέρα

σύμβασης

με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου (500

Μ0 + 1 ημέρα

(Μ0)

άδειες χρήσης)
Φάση Α2: Παράδοση Ειδικών φορητών συσκευών με
αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου

Υπογραφή
20 ημέρες

(Μ0)

Φάση Β: Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση
Κεντρικού Λογισμικού καταγραφής και διαχείρισης

σύμβασης

5 ημέρες

Μ0 + 1 ημέρα
(Μ1)

των συμβάντων

Μ0 + 20
ημέρες

Μ1 + 5 ημέρες

Φάση Γ: Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Κινητής
εφαρμογής για τις ειδικές φορητές συσκευές με
αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου στις

3 μήνες

Μ0 + 1 ημέρα
(Μ1)

Μ0 + 3 μήνες

φορητές συσκευές των ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού
Φάση Δ: Εκπαίδευση

3 μήνες

Μ0 + 1 ημέρα
(Μ1)

Μ0 + 3 μήνες

Σημείωση: Οι χρονικές διάρκειες (ημέρες) είναι ημερολογιακές.
Ειδικότερα η περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής:

Φάση Α1: Παράδοση Κεντρικού Λογισμικού καταγραφής και διαχείρισης των συμβάντων και Κινητής εφαρμογής
για τις ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου (500 άδειες χρήσης)
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:


Παράδοση λογισμικού: ο Ανάδοχος θα παραδώσει το έτοιμο λογισμικό του (Κεντρικό Λογισμικό
καταγραφής και διαχείρισης των συμβάντων και Κινητή εφαρμογή για τις ειδικές φορητές συσκευές με
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αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου (500 άδειες χρήσης)), καθώς και σειρά εγχειριδίων χρήσης στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Παραδοτέα Φάσης:


Π1.1 - Λογισμικό αναδόχου



Π1.2 - Σειρά Εγχειριδίων χρήσης λογισμικού αναδόχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος που, βάσει της προσφοράς του αναδόχου, αντιστοιχεί στο
κεντρικό λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης συμβάντων, θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή του συνόλου
των παραδοτέων της Φάσης Α1 και της Φάσης Β.

Φάση Α2: Παράδοση Ειδικών φορητών συσκευών με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:


Παράδοση Ειδικών φορητών συσκευών με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου: κατά τη διάρκεια
αυτής της φάσης ο Ανάδοχος θα παραδώσει τις ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης
ιατρικού τύπου, καθώς και σειρά εγχειριδίων χρήσης στην Αναθέτουσα Αρχή.

Παραδοτέα Φάσης:


Π1.3 - 500 Ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου



Π1.4 - Σειρά Εγχειριδίων χρήσης εξοπλισμού αναδόχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος που, βάσει της προσφοράς του αναδόχου, αντιστοιχεί στις
φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου, θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή του
συνόλου των παραδοτέων της Φάσης Α2.

Φάση Β: Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Κεντρικού Λογισμικού καταγραφής και διαχείρισης των
συμβάντων
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:


Προετοιμασία περιβάλλοντος εγκατάστασης: Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον Ανάδοχο
λειτουργικές εικονικές μηχανές (ανάλογα με την προτεινόμενη αρχιτεκτονική του αναδόχου). Ο Ανάδοχος
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θα πρέπει να προετοιμάσει το περιβάλλον (λειτουργικό σύστημα, βάση δεδομένων, κλπ) που θα
εγκαταστήσει το κεντρικό έτοιμο λογισμικό του.


Εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού: ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις εργασίες εγκατάστασης
του κεντρικού έτοιμου λογισμικού του στο διαμορφωμένο περιβάλλον εγκατάστασης.



Παραμετροποίηση έτοιμου λογισμικού: ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις εργασίες
παραμετροποίησης του κεντρικού έτοιμου λογισμικού του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας
Αρχής.

Παραδοτέα Φάσης:


Π2.1 - Εγκατεστημένο και παραμετροποιημένο κεντρικό λογισμικό αναδόχου σε λειτουργική ετοιμότητα

Φάση Γ: Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Κινητής εφαρμογής για τις ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα
θερμομέτρησης ιατρικού τύπου στις φορητές συσκευές των ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:


Εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού: ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις εργασίες εγκατάστασης
της έτοιμης κινητής εφαρμογής στις φορητές συσκευές των ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού.



Παραμετροποίηση έτοιμου λογισμικού: ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις εργασίες
παραμετροποίησης της έτοιμης κινητής εφαρμογής στις φορητές συσκευές των ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Παραδοτέα Φάσης:


Π3.1 - Εγκατεστημένη και παραμετροποιημένη κινητή εφαρμογή στις φορητές συσκευές των ΚΟΜΥ ειδικού
σκοπού σε λειτουργική ετοιμότητα

Οι εγκαταστάσεις της κινητής εφαρμογής θα γίνονται καθόλη τη διάρκεια των 3 μηνών που διαρκεί αυτή η φάση
σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης εργασιών της
κάθε ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος που, βάσει της προσφοράς του αναδόχου, αντιστοιχεί στην
κινητή εφαρμογή για τις φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου θα πραγματοποιηθεί με
την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της Φάσης Γ και της Φάσης Δ.
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Φάση Δ: Εκπαίδευση
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο, χωρίς χρέωση, οι παρακάτω δράσεις:


Εκπαίδευση των εκπαιδευτών στην λειτουργία του έτοιμου λογισμικού (κεντρικού και κινητών εφαρμογών)
και στην απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν την γνώση
τους σε άλλα στελέχη.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες απομακρυσμένης εκπαίδευσης του προσωπικού της Αναθέτουσας
Αρχής, οι οποίες θα αφορούν στην διαχείριση και χρήση του συστήματος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης με βάση το λογισμικό που θα προσφέρει.
Παραδοτέα Φάσης:


Π4.1 - Εκπαιδευτικό υλικό



Π4.2 - Πρόγραμμα εκπαίδευσης λογισμικού με παρουσιολόγια και υπογραφές εκπαιδευομένων

Περίοδος Εγγύησης (ΠΕΣ)
Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης, με έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και με χρονική
διάρκεια έξι (6) μήνες, η οποία παρέχεται από τον ανάδοχο χωρίς χρέωση.
Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι έξι (6) μήνες από την οριστική παραλαβή του Έργου.
Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης
Κατά την Περίοδο Εγγύησης θα πρέπει να παρέχονται οι εξής υπηρεσίες υποστήριξης:


Διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού και υλικού



Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) λογισμικού και υλικού



Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση



Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων των εφαρμογών, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής – εγκατάσταση των patches και των updates (security – βελτιώσεις)
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Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων
εφαρμογών λογισμικού



Διαδικασίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων και λογισμικού



Διαδικασίες τήρησης επαναφοράς των αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων και λογισμικού

Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
εγγύησης. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος,
η ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες δυσλειτουργιών και η αποκατάστασή τους, εντός συγκεκριμένων
χρονικών ορίων.
Ορισμοί:


ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 09:00 – 17:00 για τις εργάσιμες ημέρες.



ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.



Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την
αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Ο χρόνος αυτός για το λογισμικό είναι:
o

τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας,
εφόσον το πρόβλημα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ.

o

για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης/δυσλειτουργίας, οι ανωτέρω ορισθείσες
ώρες (τέσσερεις - 4) του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας προσμετρούνται από τις
09.00 την επόμενη εργάσιμη ημέρα.



Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την
αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Ο χρόνος αυτός για το υλικό είναι:
o

Σαράντα

οκτώ

(48)

ώρες

από

τη

στιγμή

της

ανακοίνωσης

της

εμφάνισης

της

βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το πρόβλημα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ.
o

για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης/δυσλειτουργίας, οι ανωτέρω ορισθείσες
ώρες (σαράντα οκτώ - 48) του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας προσμετρούνται
από τις 09.00 την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
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Η αναγγελία βλάβης/δυσλειτουργίας θα γίνεται με αποστολή email σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ορίσει ο
ανάδοχος.

Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας, επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι
ακόλουθες ρήτρες:


0,05% επί του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, της μονάδας – τμήματος που είναι
εκτός λειτουργίας για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το
ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα βλάβης είναι εκτός ΚΩΚ, και με ανώτατο όριο 5%
επί του συμβατικού τιμήματος

της μονάδας – τμήματος

που είναι εκτός λειτουργίας, μη

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης/δυσλειτουργίας, αν δεν επέλθει πλήρης
αποκατάσταση της βλάβης εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της αναγγελίας της
βλάβης, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση, να ζητήσει να εκπέσουν οι
εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.

Διευκρινίζεται ότι:


ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο
οποιοδήποτε μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει.



η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας εφόσον επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του
Συστήματος (εξοπλισμός, λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν,
συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας



ως μονάδα θεωρείται το σύνολο εξοπλισμού και λογισμικού που τρέχει ή είναι εγκατεστημένο στον
εξοπλισμό



εάν η δυσλειτουργία μιας μονάδας επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία κάποιων συσχετιζόμενων με αυτήν
μονάδων, τότε η μη διαθεσιμότητα και άρα η ρήτρα υπολογίζεται επί του τιμήματος του συνόλου των
μονάδων αυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1. Γενικές Απαιτήσεις
1.1.
Το προσφερόμενο Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και
διαχείρισης των συμβάντων που θα κληθεί να
εξυπηρετήσει ο ΕΟΔΥ και θα λαμβάνει μέσω του
τηλεφωνικού του κέντρου θα πρέπει να είναι έτοιμο
λογισμικό κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που
ΝΑΙ
θα χειρίζονται τα στελέχη του τηλεφωνικού κέντρου και
μέσω του οποίου θα στέλνονται τα αιτήματα προς
εξυπηρέτηση στις κινητές ομάδες ειδικού σκοπού, οι
οποίες θα διαθέτουν από μια ασύρματη ειδική φορητή
συσκευή με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου
1.2.
Η προσφερόμενη Κινητή εφαρμογή για τις ειδικές
φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης
ιατρικού τύπου (500 άδειες χρήσης) θα πρέπει να είναι
έτοιμο λογισμικό και θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο
ΝΑΙ
στη φορητή συσκευή των ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού και θα
διασυνδέεται με το Κεντρικό Λογισμικό μέσω δικτύου
κινητής τηλεφωνίας
1.3.
Το Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης
συμβάντων θα πρέπει να είναι έτοιμο και να
ΝΑΙ
εγκατασταθεί σε κεντρική υποδομή.
1.4.
Η Κινητή εφαρμογή για τις ειδικές φορητές συσκευές με
αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου θα πρέπει
να είναι έτοιμο λογισμικό και να είναι εγκατεστημένη
ΝΑΙ
στις ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα
θερμομέτρησης ιατρικού τύπου των ΚΟΜΥ ειδικού
σκοπού.
1.5.
Το προσφερόμενο έτοιμο λογισμικό θα πρέπει να
συνοδεύεται από οδηγό χρήσης στα ελληνικά. Ο οδηγός
ΝΑΙ
χρήσης θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά.
1.6.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να συμπεριλάβει στην προσφορά του
υπερσύνδεσμο (link) του κεντρικού έτοιμου λογισμικού
που προτείνει, το οποίο θα πρέπει να είναι λειτουργικό.
ΝΑΙ
Ο υποψήφιος ανάδοχος, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης
των προσφορών, θα κληθεί να πραγματοποιήσει
επίδειξη παρουσία όλων των υποψηφίων αναδόχων
1.7.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να συμπεριλάβει στην προσφορά του
πλήρως λειτουργικό δείγμα της ασύρματης ειδικής
ΝΑΙ
φορητής συσκευής με αισθητήρα θερμομέτρησης
ιατρικού τύπου που προτείνει, με εγκατεστημένη τη
ζητούμενη έτοιμη κινητή εφαρμογή
2. Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης των συμβάντων
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Α/Α
2.1.

2.2.

2.3.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Το Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης
συμβάντων θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες
λειτουργίες:
Διαχείριση χρηστών
- Εξουσιοδότηση χρήστη (για τους χρήστες του τηλ.
κέντρου απαιτείται διπλή ταυτοποίηση (2-factor
authentication), πχ Google authenticator)
- Δημιουργία χρήστη
- Διαγραφή χρήστη
- Διόρθωση-Τροποποίηση στοιχείων/δικαιωμάτων
χρήστη
Το Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης
συμβάντων θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες
λειτουργίες:
Διαχείριση φορητών συσκευών
- Περιορισμός περιβάλλοντος χρήστη (kiosk mode)
- Απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών
- Απομακρυσμένη εγκατάσταση και αναβάθμιση
εφαρμογών
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στην οθόνη της κάθε
συσκευής
- Παρακολούθηση γεωγραφικής θέσης συσκευών και
ειδοποίηση παραβίασης γεωγραφικής περιοχής
(geofencing)
- Μαζική αποστολή μηνυμάτων σε όλες τις συσκευές
Το Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης
συμβάντων θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες
λειτουργίες:
Διαχείριση ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού
- Δημιουργία ΚΟΜΥ
- Σύνθεση ΚΟΜΥ (χρήστες που την απαρτίζουν,
αυτοκίνητο, εξοπλισμός)/Επιπλέον χαρακτηριστικά
ΚΟΜΥ (πχ εκπαίδευση μαίας)
- Ωράριο λειτουργίας ΚΟΜΥ
- Διόρθωση-Τροποποίηση στοιχείων ΚΟΜΥ
- Παρουσιολόγιο στελεχών ΚΟΜΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

2.4.

Το Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης
συμβάντων θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες
λειτουργίες:
Διαχείριση συμβάντων
1. Καταγραφή νέου συμβάντος. Ενδεικτικά να
καταγράφονται τα εξής:
- Δημογραφικά στοιχεία συμβάντος
- Στοιχεία διεύθυνσης (γεωγραφικές συντεταγμένες)
- Τύπος συμβάντος
ΝΑΙ
- Παρατηρήσεις
2. Σε περίπτωση που απαιτείται αποστολή ΚΟΜΥ
ειδικού σκοπού στο συμβάν:
- Αναζήτηση των κοντινότερων στο συμβάν ΚΟΜΥ
- Ανάθεση του συμβάντος στην ΚΟΜΥ με το λιγότερο
φόρτο ή/και πιθανά επιπλέον χαρακτηριστικά
- Αποστολή ειδικών οδηγιών στην ΚΟΜΥ
(παρατηρήσεις)
2.5.
Το Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης
συμβάντων θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες
λειτουργίες:
ΝΑΙ
Αναζήτηση/προβολή συμβάντων με απεικόνιση σε GIS
με φίλτρα
2.6.
Το Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης
συμβάντων θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες
λειτουργίες:
ΝΑΙ
Αναζήτηση/προβολή ΚΟΜΥ με απεικόνιση σε GIS με
φίλτρα
2.7.
Το Κεντρικό Λογισμικό καταγραφής και διαχείρισης
συμβάντων θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες
ΝΑΙ
λειτουργίες:
Παραγωγή αναφορών
3. Κινητή εφαρμογή για τις ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου (500
άδειες χρήσης)
3.1.
Η Κινητή εφαρμογή για τις ειδικές φορητές συσκευές με
αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου θα πρέπει
να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:
ΝΑΙ
Διαχείριση χρηστών
- Εξουσιοδότηση χρήστη (με όνομα χρήστη και
QR ή barcode)
3.2.
Η Κινητή εφαρμογή για τις ειδικές φορητές συσκευές με
αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου θα πρέπει
να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:
ΝΑΙ
Διαχείριση ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού
- Παρουσιολόγιο στελεχών ΚΟΜΥ (έναρξη/λήξη
βάρδιας)
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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3.3.

Η Κινητή εφαρμογή για τις ειδικές φορητές συσκευές με
αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου θα πρέπει
να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:
1. Διαχείριση συμβάντων
Αποδοχή νέου συμβάντος
- Δημογραφικά στοιχεία συμβάντος
- Στοιχεία διεύθυνσης
- Τύπος συμβάντος
- Λήψη ειδικών οδηγιών (παρατηρήσεις) από το
τηλεφωνικό κέντρο
Άφιξη/αναχώρηση στο/από το συμβάν
Συμπλήρωση καρτέλας συμβάντος
ΝΑΙ
- Συμπλήρωση στοιχείων που πιθανώς λείπουν
από την καρτέλα συμβάντος
- Αναφορά ενεργειών που έγιναν (από λίστα
ενεργειών)
- Ενδεικτικά να καταγράφονται τα εξής:
Συμπτώματα (λίστα) με ημερομηνία εμφάνισης
κάθε συμπτώματος, Επιπλοκές (λίστα) με
ημερομηνία εμφάνισης κάθε επιπλοκής:
Θερμοκρασία, Αναπνοές, SpO2, Σφίξεις,
Αρτηριακή πίεση (συστολική/διαστολική),
Βάρος, Ύψος
- Παρατηρήσεις
3.4.
Η Κινητή εφαρμογή για τις ειδικές φορητές συσκευές με
αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου θα πρέπει
να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:
Αναζήτηση/προβολή συμβάντων
ΝΑΙ
(διόρθωση/συμπλήρωση μόνο των συμβάντων που
έχουν ανατεθεί στο συγκεκριμένο χρήστη μέσα στην
τρέχουσα ημέρα)
4. Απαιτήσεις Ασφάλειας – Εμπιστευτικότητα – Διαλειτουργικότητα – Ακεραιότητα - Αρχιτεκτονική
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4.1.

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του:
- Το Θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ.
Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016, Το ν.4624/2019 (Α΄
137/29-08-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού ΕΕ2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις», Προστασία των προσωπικών
δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν.
3471/2006)
- Τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ
- Τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) στο
χώρο της ασφάλειας στις ΤΠΕ
- Τα κατά περίπτωση απαραίτητα προϊόντα
ασφάλειας υλικού και λογισμικού
Το προσφερόμενο έτοιμο λογισμικό θα πρέπει κατ’
ελάχιστον να υποστηρίζει:
- Έλεγχο πρόσβασης σε επίπεδο συστήματος,
εφαρμογής και δεδομένων με τη χρήση τόσο
σχετικών κωδικών όσο και επιπέδων
εξουσιοδότησης
- Ασφαλή διαχείριση, καταχώρηση, και
κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης Τις
βέλτιστες πρακτικές (best practices) στο χώρο
της ασφάλειας στις ΤΠΕ
- Δημιουργία καταλόγων εξουσιοδοτημένων
φυσικών προσώπων που θα έχουν δικαίωμα
πρόσβασης με σχετική διαδικασία
ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης
- Καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης σε
επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσεων
δεδομένων και εφαρμογών.

4.2.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία
της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της
εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που
διακινούνται εντός του Συστήματος, αναζητώντας και
εντοπίζοντας - με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο - τα
τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-διοικητικές
διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή
ασφάλεια των συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και
υποδομών, στο βαθμό που αυτή μπορεί να
διασφαλιστεί στα πλαίσια του παρόντος έργου.
4.4.
Ένας σημαντικός όγκος δεδομένων του συστήματος
είναι απόρρητα και επομένως θα πρέπει να είναι
διαθέσιμα μόνο στους χρήστες που είναι
εξουσιοδοτημένοι για την προσπέλασή τους.
Ουσιαστικά τα δεδομένα κάθε χρήστη θα είναι
απόρρητα και θα μπορούν να διαχειρίζονται μόνο
κεντρικά από τους εξουσιοδοτημένους επιτελικούς
χρήστες του συστήματος. Η πιστοποίηση της
δικαιοδοσίας των χρηστών θα βασιστεί πάνω στο
σύστημα των ρόλων. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα
κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις
κλοπής δεδομένων.
4.5.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του, τα σχετικώς
προβλεπόμενα στο Ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'138), ενώ
ταυτόχρονα θα πρέπει να ακολουθεί τα τεχνολογικά
πρότυπα που περιγράφονται στο Ελληνικό Πλαίσιο
Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ).
Οι εφαρμογές θα πρέπει να βασισμένες στα πρότυπα
ανοικτής αρχιτεκτονικής, τα οποία θα προσφέρουν τις
κατάλληλες διεπαφές (Application Programming
Interfaces-APIs), για την ολοκλήρωση και διασύνδεση
τους, υποστηρίζοντας κατάλληλες τεχνολογίες (XML,
Web Services κοκ), ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση
και επικοινωνία τους στο πλαίσιο της απαιτούμενης
λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος.
4.6.
Τα δεδομένα δεν πρέπει να αλλοιώνονται. Για να
εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων θα
χρησιμοποιηθούν συστήματα διαχείρισης Βάσεων
Δεδομένων που θα παρέχουν τους κατάλληλους
μηχανισμούς διαφύλαξης της ακεραιότητας (integrity)
και συνέπειάς τους (consistency) αλλά και θα
αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων.
4.7.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει
κατάλληλη αρχιτεκτονική στην οποία να λαμβάνει
υπόψη την εγκατάσταση του λογισμικού στο
περιβάλλον υπολογιστικού νέφους G-Cloud.
5. Φορητή συσκευή με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

4.3.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει 500 ασύρματες
ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα
θερμομέτρησης ιατρικού τύπου, τις οποίες θα έχουν
μαζί τους οι ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού για τη διαχείριση
των συμβάντων που τις αφορούν και για τη λήψη
σύντομου ιατρικού ιστορικού των ύποπτων ή πιθανών
κρουσμάτων Κορωνοϊού.
Επεξεργαστής, να αναφερθεί
Ενσωματωμένη μνήμη Αποθήκευσης (ROM)
Μνήμη RAM:
Υποδοχή κάρτας Micro SD
Μέγεθος/τύπος οθόνης

5.7.
5.8.

Ανάλυση οθόνης
Λειτουργικό σύστημα

5.9.
5.10.

Υποδοχή κάρτας SIM
Υποστηριζόμενα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 2G,3G,4G
LTE
Wifi: IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth
GPS, GLONASS
Ενσωματωμένος αναγνώστης γραμμωτού κώδικα
(Barcode Scanner) τεχνολογίας σάρωσης 1D, 2D
Αυτονομία σε ώρες
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη τύπου Lion,
χωρητικότητας
Διαστάσεις

5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.

5.22.
5.23.

5.24.
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.

5.29.

Προστασία
Αντοχή σε πτώσεις
Πλήκτρα: Να διαθέτει φυσικό πλήκτρο scan.
Η συσκευή θα πρέπει να μπορεί να απολυμανθεί με
ειδικά καθαριστικά. Να αναφερθούν τα συμβατά
καθαριστικά και τρόπος καθαρισμού.
Αντιβακτηριδιακό υλικό
Ενσωματωμένος αναγνώστης θερμοκρασίας που θα
χρησιμοποιείται για την ανέπαφη θερμομέτρηση
ανθρώπων (ιατρικού τύπου)
Χρόνος θερμομέτρησης
Ακρίβεια θερμομέτρησης (ανθρωπίνου σώματος)
Αναφέρετε τεχνολογία ανάγνωσης και παραμέτρους
λειτουργίας του αναγνώστη θερμοκρασίας.
Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης: CE
Να συνοδεύεται από καλώδιο επικοινωνίας και
φόρτισης, φορτιστή, φορτιστή αυτοκινήτου και ιμάντας
χειρός (Handstrap)
Εγγύηση

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
≥ 16 GB
≥ 2GB
ΝΑΙ
4,5 έως 5,5
ίντσες , IPS
≥ 1280 x 720
Android 7 ή
νεότερο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
≥ 8 ωρών
≥ 3500mAH
≤220 x 100 x
35 χιλ.
≥ IP65
≥ 1,2μ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≤ 2 sec
≤± 0.3°C
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
≥ 1 ετών
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6. Παράδοση Κεντρικού Λογισμικού καταγραφής και διαχείρισης των συμβάντων και Κινητής εφαρμογής για τις
ειδικές φορητές συσκευές με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου (500 άδειες χρήσης)
6.1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται
στην παράγραφο «Χρονοδιάγραμμα & Φάσεις του
ΝΑΙ
Έργου», «Φάση Α1» του παραρτήματος Ι της παρούσας
7. Παράδοση Ειδικών φορητών συσκευών με αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου
7.1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται
στην παράγραφο «Χρονοδιάγραμμα & Φάσεις του
ΝΑΙ
Έργου», «Φάση Α2» του παραρτήματος Ι της παρούσας
8. Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Κεντρικού Λογισμικού καταγραφής και διαχείρισης των
συμβάντων
8.1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται
στην παράγραφο «Χρονοδιάγραμμα & Φάσεις του
ΝΑΙ
Έργου», «Φάση Β» του παραρτήματος Ι της παρούσας
9. Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Κινητής εφαρμογής για τις ειδικές φορητές συσκευές με
αισθητήρα θερμομέτρησης ιατρικού τύπου στις φορητές συσκευές των ΚΟΜΥ ειδικού σκοπού
9.1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται
στην παράγραφο «Χρονοδιάγραμμα & Φάσεις του
ΝΑΙ
Έργου», «Φάση Γ» του παραρτήματος Ι της παρούσας
10. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
10.1. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται
στην παράγραφο «Χρονοδιάγραμμα & Φάσεις του
ΝΑΙ
Έργου», «Φάση Δ» του παραρτήματος Ι της παρούσας
11. Περίοδος Εγγύησης
11.1. Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης, με
έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και με
χρονική διάρκεια έξι (6) μήνες, η οποία παρέχεται από
ΝΑΙ
τον ανάδοχο χωρίς χρέωση.
Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι έξι (6)
μήνες από την οριστική παραλαβή του Έργου.
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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11.2.

Κατά την Περίοδο Εγγύησης θα πρέπει να παρέχονται οι
εξής υπηρεσίες υποστήριξης:
- Διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού και
υλικού
- Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs)
λογισμικού και υλικού
- Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και
αποκατάσταση
- Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων
εκδόσεων των εφαρμογών, μετά από έγκριση
της Αναθέτουσας Αρχής – εγκατάσταση των
patches και των updates (security – βελτιώσεις)
- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή
των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των
εγχειριδίων εφαρμογών λογισμικού
- Διαδικασίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας
(backup) των δεδομένων και λογισμικού
- Διαδικασίες τήρησης επαναφοράς των
αντιγράφων ασφαλείας (backup) των
δεδομένων και λογισμικού
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες
Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου εγγύησης. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας
του Συστήματος, η ανταπόκριση του Αναδόχου σε
αναγγελίες δυσλειτουργιών και η αποκατάστασή τους,
εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων.
Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι
το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την
αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της.
Ο χρόνος αυτός για το λογισμικό είναι:
- τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της
εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το
πρόβλημα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ.
- για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος
βλάβης/δυσλειτουργίας, οι ανωτέρω ορισθείσες ώρες
(τέσσερεις - 4) του χρόνου αποκατάστασης βλάβης
/δυσλειτουργίας προσμετρούνται από τις 09.00 την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

11.3.

11.4.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

11.5.

Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι
το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την
αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της.
Ο χρόνος αυτός για το υλικό είναι:
- Σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη στιγμή της
ανακοίνωσης της εμφάνισης της
βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το πρόβλημα
ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ.
- για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος
βλάβης/δυσλειτουργίας, οι ανωτέρω
ορισθείσες ώρες (σαράντα οκτώ - 48) του
χρόνου αποκατάστασης βλάβης
/δυσλειτουργίας προσμετρούνται από τις 09.00
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η εμφάνιση τιμής / τιμών στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Επίσης η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: - στοιχεία τεκμηρίωσης (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ.) οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του προσφέροντος και απαντά στις
επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση.
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι (τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις)
για τις οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό
μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον
προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. Προσφορές που δεν
καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές
περιγραφές του εξοπλισμού κ.λπ. που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των
απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των
πληροφοριών που ζητούνται.
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τόπος, ημερομηνία
ΑΠΟ: Στοιχεία οικονομικού φορέα
ΠΡΟΣ: Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συμβάντων
των 500 Κινητών Ομάδων Ειδικού Σκοπού
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας
ανάθεσης

Με την παρούσα δηλώνω τη συμμετοχή μου στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης του Ε.Ο.Δ.Υ. με αρ. πρωτ.
πρόσκλησης: ……(συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα)……. που αφορά στην Προμήθεια ηλεκτρονικού
συστήματος διαχείρισης των συμβάντων των 500 Κινητών Ομάδων Ειδικού Σκοπού, και δηλώνω ότι αποδέχομαι
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται, και
αναλαμβάνω την εκτέλεση της παρακάτω προμήθειας:
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φορητή συσκευή με
αισθητήρα
θερμομέτρησης
ιατρικού τύπου

500

Κεντρικό λογισμικό
καταγραφής και
διαχείρισης
συμβάντων

1

Κινητή εφαρμογή για
τις φορητές συσκευές
με αισθητήρα
θερμομέτρησης
ιατρικού τύπου

ΚΟΣΤΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

500

ΣΥΝΟΛΟ:

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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