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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων ‘Διόφαντος’ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 
Ρίο 

Πόλη Πάτρα 
Ταχυδρομικός Κωδικός 26504 
Τηλέφωνο 2610960300 
Φαξ 2610960490 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  limperis@cti.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Λυμπέρης Αντώνιος 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.cti.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγεται 
στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα 
αρχή  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, ως ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από 
την Κεντρική Διοίκηση (Υπουργείο) και ενταγμένο στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Υπηρεσίες Έρευνας στην Πληροφορική».  
Συγκεκριμένα, η έρευνα και η αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στον τομέα της εκπαίδευσης, με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή των 
συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, η έκδοση έντυπου και 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, η διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς 
και η υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. 
 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.cti.gr/el/news-

el/tenders-el 
  

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα έτη 2016 έως και 2019» με Κωδικό MIS 
2016ΣΕ04400000. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του αναδόχου ακολουθεί την ροή δημοσίων 
χρηματοδοτήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ για το έργο «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την 
υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα έτη 2016 έως και 
2019». Το Ι.Τ.Υ.Ε. δεν ευθύνεται για το χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών που συνδέονται με τη 
δημόσια χρηματοδότηση της καταβολής της αμοιβής του αναδόχου. 
 

1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Εφεδρικού Εξοπλισμού ΠΣΔ για το έτος 2019», όπως 
καταγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσας διακήρυξης.                

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων 

32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 

50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 

72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 

48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 

48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 

 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του εξοπλισμού. 

ΔΕΝ γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού (ή του έργου). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.  

Σε κάθε περίπτωση  η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί την 31.12.2019. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

1.4  Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης, την κείμενη 
νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 τις διατάξεις τoυ ν. 3966/2011 (A’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρ/κών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», 

 τη με αρ. 180682/Γ1/27.10.2016 [ΥΟΔΔ 585/01.11.2016] Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας & Θρησκευμάτων περί «Ορισμού Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & 
Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 

 τη με αρ. 4221/Γ1/11.01.2017 [ΥΟΔΔ 10/16.01.2017] Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
& Θρησκευμάτων περί «Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.)», όπως αυτή διορθώθηκε και ισχύει,  

 Την υπ’ αρ. 23653/Γ4/15.02.2019 [ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 94/26.02.2019] Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας & Θρησκευμάτων  με θέμα «Τροποποίηση Απόφασης Ορισμού Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

 τις με αρ. 1/18.01.2017 και 4/02.03.2017 Αποφάσεις του ΔΣ του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  περί 
«Παροχής εξουσιοδοτήσεων από το Δ.Σ.», 

 Τις διατάξεις του Ν.  4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114/04/08/2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ’ αριθμ. ΛΤ677719 2019-06-24 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ Έγκρισης 
19REQ005161603 2019-06-25 

Η παρούσα διακήρυξη και η διενέργεια του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ. Π658/04.07.2019 
απόφαση του Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». Οι 
προβλεπόμενες επιτροπές στην παρούσα διακήρυξη ορίστηκαν με την υπ. αριθμ. Π659/04.07.2019 
απόφαση του Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής/υποβολής των προσφορών είναι η 22/07/2019 και ώρα 13:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, ήτοι την  26/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.  

 

19PROC005225714 2019-07-04



 
Σελίδα 7 

1.6  Δημοσιότητα 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 76264 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) εστάλη για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες: 

i. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, στις 04/07/2019. 

ii. ΓΝΩΜΗ, στις 04/07/2019. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.cti.gr  στην διαδρομή : NEA ► Προμήθειες - Διαγωνισμοί (http://www.cti.gr/tenders), στις 
04/07/2019. 

Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

1.7  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα, κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1  Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα διακήρυξη  

2. η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ 19REQ005161603/ 2019-06-25)  

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  
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4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την 
παραλαβή των προσφορών, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που 
τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
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έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται  στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά 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 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.  

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών 
Επιστολών . 

 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2  Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
2.2.1.1. 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.), 
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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. 

2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.   

2.2.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων τριάντα 
πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€1.935,48). 

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 του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 27/01/2020, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
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: 

2.2.3.1    
 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

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,  
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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.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα 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 περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση.  

2.2.3.2    
Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο προσφέρων 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  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων 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.  

19PROC005225714 2019-07-04



 
Σελίδα 12 

Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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.  

2.2.3.3      
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
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,  

(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 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,  

(ε) 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 2.2.9.2 της παρούσας,  

(στ) 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,  

(ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του.  
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2.2.3.4    
Ο προσφέρων 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.  

2.2.3.5    
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ και 2.2.3.3 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. 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. 

2.2.3.6    
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. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

 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 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

• να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού (2016-2017-2018) τουλάχιστον ίσο  με  το διπλάσιο  
του προϋπολογισμού του παρόντος έργου. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς που υποβάλουν προσφορά απαιτείται: 

• να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού εντός των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016-2017-2018), πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλουν προσφορά οφείλουν: 

• να συμμορφώνονται με το πρότυπο διαχείρισης ISO 9001  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
(της παραγράφου 2.2.6), 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. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ–ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 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 παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

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 2.2.3.1, 2.2.3.2 και  2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά,  αυτά εξακολουθούν να ισχύουν και οι 
οικονομικοί φορείς το αναφέρουν ρητά στην προσφορά τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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, έκδοσης έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή 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 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Ειδικότερα 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.  
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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 Εσόδων1. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3 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 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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Τα πιστοποιητικά των παραγράφων 2.2.3.2 α και β πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή τους. Το πιστοποιητικό της παραγράφου 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, έκδοσης έως τρείς (3) μήνες  
πριν από την υποβολή του, 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 πιστοποιητικού που 
προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (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 του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 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 Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Το πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου γίνεται αποδεκτό εφόσον 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων για τα ζητούμενα έτη, στα 
οποία να φαίνεται ο ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν 

                                                           
1         Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

19PROC005225714 2019-07-04



 
Σελίδα 17 

είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται σχετικές με το προσφερόμενο αντικείμενο συμβάσεις 
προμηθειών, με τις ημερομηνίες έναρξης των συμβάσεων και ολοκλήρωσης της παράδοσης. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει 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 διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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. 

Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

Β.7. 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.8. 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.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Β.10. Όλα τα παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

2.4  Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά 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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

Αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν με χρήση προηγμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο 
τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η 
αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης 
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων 
συμμετοχής. 

19PROC005225714 2019-07-04



 
Σελίδα 19 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο 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) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά και ειδικότερα :  

Α. συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται 
από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 
ταυτίζονται.  

Β. Επιπλέον συμπληρώνουν τους αντίστοιχους αναλυτικότερους πίνακες: ‘Πίνακας Προσφερόμενου 
Εξοπλισμού Λογισμικού και Υπηρεσιών’,  ‘Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης’ και 
‘Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς’ σύμφωνα με τα υποδείγματα της παρούσας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, και 
επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
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δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Ο ως άνω σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και την διεύθυνση καθώς 
και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα (σε περίπτωση ένωσης φορέων θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα 
τα μέλη της ένωσης), καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Π658/04.07.2019: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 

Στα πλαίσια του έργου: 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 

2019» 

Υποέργο 5 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Ι.Τ.Υ.Ε. 

 «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού» 

 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.2.6. Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε 
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ–ΤΕΥΔ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
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αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται όπως αναφέρεται ανωτέρω στις παραγράφους 2.4.2.4. και 2.4.2.5. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

 Η τιμή των προς προμήθεια ειδών  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία όπως αναφέρεται 
ανωτέρω στις παραγράφους 2.4.2.4  και 2.4.2.5. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ όπως προσδιορίζονται στην Παράγραφο 5.1. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

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 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (5) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε 
περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
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το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
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 την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης 
διακήρυξης, 

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 την παράγραφο 3.1.1 
της παρούσας και 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,  

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. 
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3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την  ημέρα και ώρα διενέργειας που ορίζεται στο άρθρο 1.5 Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού. Στην ίδια συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Προσφορών παραλαμβάνει και αριθμεί τους φακέλους με τα στοιχεία των 
προσφορών που κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση η 
Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τυχόν 
έγγραφα τεχνικής προσφοράς που κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή, καταγράφει την ύπαρξη 
κάθε δικαιολογητικού και μονογράφει τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται και 
φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν,  να είναι παρόντες 
στη συνεδρίαση οι ίδιοι ή δια του νομίμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους 

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. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

β) Στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
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αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. Η  αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την 
αποσφράγιση. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να είναι παρόντες στη 
συνεδρίαση οι ίδιοι ή δια του νομίμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους. 

δ) Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών στην 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με τη σειρά μειοδοσίας των προσφερόντων του Διαγωνισμού και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται, μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

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 του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την σχετική 
ειδοποίηση σε αυτόν και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Όσοι 
οικονομικοί φορείς δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου αίτημα 
προς την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
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πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, στο οποίο αναγράφεται η 
τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα άνω οριζόμενα και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3  Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και 

19PROC005225714 2019-07-04



 
Σελίδα 26 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α 
του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 
η κατακύρωση, με την ίδια πιο πάνω διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά 
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της 
και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό 
τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το 
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα  αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5  Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1  Εγγυήσεις   
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4  Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
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κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

 

4.5  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
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 Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 

4.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1  Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της απόφασης 
του αρμοδίου οργάνου του ΙΤΥΕ για την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής, υπό την προϋπόθεση της 
άφιξης στο ΙΤΥΕ της αντίστοιχης χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές ακολουθούν την ροή 
δημοσίων χρηματοδοτήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 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.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών και παροχή 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με 
τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 [Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία 
κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της 
ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016] 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος (Άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

 

5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016, εφόσον δεν παραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 
και την παρούσα διακήρυξη 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) τα είδη δεν παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, η κύρωση  της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

5.2.2.  Αν τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

 

5.3  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρμογή των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης), 6.3. 
(Απόρριψη συμβατικών ειδών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να 
υποβάλλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις.  

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης  
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη εντός δύο (2) μηνών  από την υπογραφή της 
σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016.  
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.2 Παραλαβή - Χρόνος και τρόπος παραλαβής  
6.2.1. H παραλαβή των ειδών γίνεται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που θα 
συγκροτηθεί  για το σκοπό αυτό. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με τον λειτουργικό έλεγχο των ειδών.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

Η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει σχετικά 
πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

6.2.2. Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση του συνόλου των ειδών της προμήθειας. 

6.3   Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  
Η παρούσα προμήθεια αφορά εξοπλισμό για τον οποίο δεν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
Ανάδοχο καθώς την υποστήριξη παρέχει ο ίδιος ο κατασκευαστής των ειδών, σύμφωνα και με τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στους Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης του Παραρτήματος 
ΙΙΙ. 
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Περιβάλλον της σύμβασης  
Ο διαγωνισμός αφορά την  συντήρηση του κεντρικού  δικτυακού εξοπλισμού του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και 
του κέντρου δεδομένων του. Επιπλέον, περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών άμεσης ανάγκης 
απαραίτητων για την λειτουργία του δικτύου και του κέντρου δεδομένων του ΠΣΔ.  Ειδικότερα διακρίνουμε την 
απόκτηση : 

• Επέκταση του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων Dell SC5020F 
• Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των κεντρικών υποδομών (δίκτυο και datacenter) του ΠΣΔ 
• Λογισμικό, υλικό, ανταλλακτικά και εξαρτήματα άμεσης ανάγκης. 

 

Σκοπός και στόχοι της σύμβασης 

Εξοπλισμός και υπηρεσίες 

Ο εξοπλισμός και οι υπηρεσίες που ζητούνται συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία και εξειδικεύονται στους Πίνακες 
Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης, του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 

 

1. Δίσκοι για σύστημα αποθήκευσης δεδομένων  

Ζητούνται δίσκοι τεχνολογίας flash για σύστημα αποθήκευσης δεδομένων  (All Flash SAN Storage) SC5020F του 
κατασκευαστή Dell. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των  ζητούμενων δίσκων  αποτυπώνονται στον ΠΤΧ1 του Παραρτήματος ΙΙΙ της 
διακήρυξης.  
 
2. Δίσκοι για εξυπηρετητή Dell PowerEdge R720xd 

Ζητούνται δίσκοι HDD, 3 ΤΒ Near Line SAS , 3.5 inch, 7.2K RPM (Hot Plug) για εξυπηρετητή Dell PowerEdge R720xd. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων δίσκων αποτυπώνονται στον ΠΤΧ2 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 

 
3. Δίσκοι για εξυπηρετητή Dell PowerEdge R720 

Ζητούνται δίσκοι HDD, 600 GB, SAS, 3.5 inch, 15K RPM (Hot Plug) για εξυπηρετητή Dell PowerEdge R720xd. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων δίσκων αποτυπώνονται στον ΠΤΧ3 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 

 
4. Δίσκοι για εξυπηρετητές HP DL 380 G5 

Ζητούνται δίσκοι 146GB 3G SAS  >=10KRPM 2.5in Dual Port για εξυπηρετητή Hewlett-Packard ProLiant DL380 G5 
server. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων δίσκων αποτυπώνονται στον ΠΤΧ4 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 

 
5. Τροφοδοτικά για εξυπηρετητές HP DL 380 G5 

Ζητούνται τροφοδοτικά για εξυπηρετητή Hewlett-Packard ProLiant DL380 G5 server. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων τροφοδοτικών αποτυπώνονται στον ΠΤΧ5 του Παραρτήματος ΙΙΙ της 
διακήρυξης. 
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6. Ανταλλακτικό σασί μονάδας ταινίας HP MSL4048 

Ζητείται  ανταλλακτικό σασί για αντικατάσταση του και επισκευή βλάβης σε μονάδα ταινίας HP MSL4048. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανταλλακτικού αποτυπώνονται στον ΠΤΧ6 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 

 
7. Ανανέωση αδειών χρήσης για λογισμικό παρακολούθησης δικτύου 

Ζητείται ανανέωση των αδειών χρήσης και υποστήριξης του λογισμικού παρακολούθησης δικτύου Orion Solarwinds 
(Orion NetFlow Traffic Analyzer - SL2000,  Orion Network Configuration Manager v7 - DL3000, Orion Network 
Performance Monitor SL2000,  Server & Application Monitor - AL1500). 
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης ανανέωσης δίνονται στον ΠΤΧ7 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 
 
8. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού  

Ανανέωση εγγύησης-υποστήριξης δρομολογητών κεντρικού δικτυακού εξοπλισμού του Πανελληνίου Σχολικού 
Δικτύου. Συγκεκριμένα ζητείται επέκταση της εγγύησης υποστήριξης για:  

• Κεντρικό Δρομολογητή Cisco C6807-XL –  μία (1) συσκευή 
• Κεντρικό  Συγκεντρωτή πρόσβασης  Cisco ASR1006  – μία (1) συσκευή 
• Μεταγωγείς (switches) Cisco WS-C3650-24TD – πέντε (5) συσκευές 

Τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές απαιτήσεις της ζητούμενης επέκτασης εγγύησης/υποστήριξης αποτυπώνονται 
στους πίνακες ΠΤΧ8 και ΠΤΧ8.1  του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 
 
9. Ανανέωση εγγύησης-υποστήριξης δρομολογητών Cisco 892 

Ζητείται η Εγγύηση / Υποστήριξη για δεκαεπτά (17) δρομολογητές Cisco 892 FSP-Κ9 με IOS  Cisco 890 Advanced IP 
Services License  8x5xNBD για 3 έτη. 
Τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές απαιτήσεις της ζητούμενης επέκτασης εγγύησης/υποστήριξης αποτυπώνονται 
στον πίνακα ΠΤΧ9 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 
 
10. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για σύστημα αποθήκευσης  Fujitsu Eternus CS800 

Ζητείται η επέκταση της εγγύησης υποστήριξης για σύστημα το αποθήκευσης Fujitsu Eternus CS800 του 
Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.  
Τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές απαιτήσεις της ζητούμενης επέκτασης εγγύησης/υποστήριξης αποτυπώνονται 
στον πίνακα ΠΤΧ10 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης.   
 
11. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για SAN Switches SAN48B 5 

Ζητείται η επέκταση της εγγύησης υποστήριξης των SAN Switches του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Συγκεκριμένα 
ζητείται επέκταση της εγγύησης υποστήριξης για SAN switches ΙΒΜ SAN48B 5 – δύο (2) συσκευές. Τα 
χαρακτηριστικά και οι τεχνικές απαιτήσεις της ζητούμενης επέκτασης εγγύησης/υποστήριξης αποτυπώνονται στον 
πίνακα ΠΤΧ11 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης.  

 
12. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για Datacenter Switches Lenovo G8264  

Ζητείται η επέκταση της εγγύησης υποστήριξης των Datacenter Switches Lenovo G8264 του Πανελληνίου Σχολικού 
Δικτύου. Συγκεκριμένα ζητείται επέκταση της εγγύησης υποστήριξης για δύο (2) συσκευές αυτού του τύπου. Τα 
χαρακτηριστικά και οι τεχνικές απαιτήσεις της ζητούμενης επέκτασης εγγύησης/υποστήριξης αποτυπώνονται στον 
πίνακα ΠΤΧ12 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης.   

 
13. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για καταμεριστές φορτίου Array Networks. 
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Ζητείται η επέκταση της εγγύησης υποστήριξης των καταμεριστές φορτίου (load balancers)  Array Networks 
APV3650  του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Συγκεκριμένα ζητείται επέκταση της εγγύησης υποστήριξης για δύο (2) 
συσκευές αυτού του τύπου. 
Τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές απαιτήσεις της ζητούμενης επέκτασης αποτυπώνονται στον πίνακα ΠΤΧ13 του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης.    

 

14. Ανανέωση  υποστήριξης λογισμικού Microsoft 

Ζητείται  η ανανέωση της υποστήριξης του λογισμικού Microsoft, το οποίο διαθέτει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
για δύο (2) έτη. Συγκεκριμένα ζητείται η ανανέωση της διασφάλισης του λογισμικού (Software Assurance) Microsoft 
για δύο (2) έτη. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές της ζητούμενης ανανέωσης υποστήριξης αποτυπώνονται στον πίνακα ΠΤΧ14 του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 

 

15. Ανανέωση αδειών Λογισμικού Διαχείρισης Πακέτων Φιλοξενίας Εφαρμογών Web  

Ζητείται η ανανέωση των αδειών του λογισμικού Διαχείρισης Πακέτων Φιλοξενίας Εφαρμογών Web (web hosting 
control panel) PLESK για ένα (1) έτος. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης ανανέωσης αποτυπώνονται στον 
πίνακα  ΠΤΧ15 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 

 

16. Ανανέωση  αδειών Λογισμικού κατασκευής ιστοσελίδων (Website Builder). 

Ζητείται ανανέωση των αδειών  του  λογισμικού Λογισμικού κατασκευής ιστοσελίδων (Website Builder)  Site.pro για 
ένα έτος. Οι νέες άδειες που ζητούνται είναι της κατηγορίας «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ»,  «ENTERPRISE» για την παροχή στους 
χρήστες του ΠΣΔ των επιπλέον χαρακτηριστικών που προσφέρει η έκδοση αυτή.      

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης ανανέωσης αποτυπώνονται στον πίνακα ΠΤΧ16 του Παραρτήματος ΙΙΙ της 
διακήρυξης.  

 
17. Λογισμικό Διαδικτυακής Επεξεργασίας Εγγράφων 

Το λογισμικό διαδικτυακής επεξεργασίας εγγράφων (Online Document Editor) που ζητείται, θα υποστηρίξει την 
υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων (+grafis) (https://grafis.sch.gr), του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, η οποία 
βασίζεται στο OwnCloud. Οι βασικές απαιτήσεις του λογισμικού είναι η πλήρη συμβατότητά του με το λογισμικό 
OwnCloud έκδοσης 10, η δυνατότητα διαδικτυακής επεξεργασίας εγγράφων κειμένου, παρουσιάσεων και 
υπολογιστικών φύλλων εντός του περιβάλλοντος του OwnCloud και χωρίς να απαιτείται μεταφόρτωση των αρχείων 
στον υπολογιστή του χρήστη, η δυνατότητα επεξεργασίας των εγγράφων από περισσότερους από έναν χρήστες 
ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο, η παροχή εργαλείων συνεργασίας των χρηστών που επεξεργάζονται ταυτόχρονα 
ένα έγγραφο (ζωντανή συνομιλία με κείμενο ή ασύγχρονων μηνυμάτων). 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του λογισμικού δίνονται στον πίνακα ΠΤΧ17 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 

 
18. Σύστημα Προστασίας Δικτύου Κέντρου Δεδομένων Διαδικτυακής Πρόσβασης- Firewall 

Ζητείται σύστημα Προστασίας Δικτύου Κέντρου Δεδομένων Διαδικτυακής Πρόσβασης - Firewall τύπου εικονικής 
συσκευής (virtual appliance). Η εικονικής συσκευή προστασίας (Firewall) θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε 
περιβάλλον Microsoft hyper-v (Windows 2016 Datacenter core). Οι αναλυτικές προδιαγραφές του ζητούμενου 
συστήματος δίνονται στον πίνακα ΠΤΧ18 του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης. 
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Προσφερόμενος Εξοπλισμός  - Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Για την αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και την αναλυτική τεκμηρίωση της 
κάλυψης των  απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να συμπληρωθεί ο: 

1. ‘Πίνακας Προσφερόμενου Εξοπλισμού, Λογισμικού και Υπηρεσιών’ , καθώς και οι  
2. ‘Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών & Συμμόρφωσης’  

όπως καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
 
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 
Η παράδοση του συνόλου των ειδών/υπηρεσιών, θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση  η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί 
την 31.12.2019. 
 
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών του «Πίνακα προσφερόμενου εξοπλισμού, Λογισμικού και Υπηρεσιών», θα γίνει  
στην έδρα του ΙΤΥΕ (Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 26 504 
Πάτρα. 
 
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 
Παραδοτέα της προμήθειας τα οποία και απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραλαβής αποτελούν:   

• το σύνολο του εξοπλισμού που απαιτείται 
• όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα των άυλων παραδοτέων (κωδικοί, εγχειρίδια κλπ) που 

παρέχονται από τον κατασκευαστή των συγκεκριμένων ειδών 
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ–ΤΕΥΔ  
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 

- Ονομασία:    Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  99206108 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, 

Πανεπιστημιούπολη Πατρών / Ρίον / 26504 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Λυμπέρης Αντώνιος 
- Τηλέφωνο:   2610960300 
- Ηλ. ταχυδρομείο:   limperis@cti.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου):   www.cti.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του CPV):  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019/ CPV 30233100-2 Μονάδες 
αποθήκευσης δεδομένων, 32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, 50330000-7 Υπηρεσίες 
συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας, 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού, 
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, 48219300-9 Πακέτα λογισμικού 
διαχείρισης 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ Διακήρυξης_________________________ 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Π658/04-07-2019 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

[…………] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxviii 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν 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, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxix; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxx: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [2016] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [2017] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [2018] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[3],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):  
 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 
& Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο  παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
σκοπούς της διαδικασίας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΣΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2019» / CPV 30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, 
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας, 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης 
λογισμικού, 48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, 48219300-9 Πακέτα λογισμικού 
διαχείρισης.  Αρ. αναφοράς Π658/04-07-2019  

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                                           
 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
vii Όπως 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). 
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viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xii Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiii Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xx Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxvii Πρβλ άρθρο 48. 
xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxix Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxx  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Οι πίνακες που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αναρτηθούν επιπλέον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
Σημείωση: Οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε πρότυπα (εθνικά και διεθνή), ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, 
τεχνικά συστήματα αναφοράς ή σε άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε αυτά εννοείται πως συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο». 
 

9.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Στο ακόλουθο υπόδειγμα ο Ανάδοχος μπορεί να αναλύσει σε περισσότερες επιμέρους γραμμές ένα αντικείμενο που καταλαμβάνει μία γραμμή. 
 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Κατασκευαστής Κωδικός 
Κατασκευαστή Περιγραφή Ποσότητα 

1 Δίσκοι για σύστημα αποθήκευσης δεδομένων Dell 400-AVNG SCAFA 400-AVNG SCAFA,1.92TB SAS 
12Gb, RI SSD, 2.5 4 

2 Δίσκοι για εξυπηρετητή Dell PowerEdge R720xd Dell  HDD, 3TB, Near Line SAS, 3.5 
inch, 7.2K RPM (Hot Plug) 2 

3 Δίσκοι για εξυπηρετητή Dell PowerEdge R720 Dell  HDD, 600 GB, SAS, 3.5 inch, 15K 
RPM (Hot Plug) 2 

4 Δίσκοι για εξυπηρετητές HP DL 380 HP  HP 146GB 3G SAS  >=10KRPM 
2.5in Dual Port 5 

5 Τροφοδοτικά για εξυπηρετητές HP DL 380 G5 HP   5 

6 Ανταλλακτικό σασί μονάδας ταινίας HP MSL4048 HP P/N : 413509-002 MSL4048 tape library - Chassis 
assembly - P/N : 413509-002 1 
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Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Κατασκευαστής Κωδικός 
Κατασκευαστή Περιγραφή Ποσότητα 

7 Ανανέωση αδειών χρήσης για λογισμικό παρακολούθησης 
δικτύου Solarwinds  

• Orion NetFlow Traffic 
Analyzer - SL2000 

• Orion Network 
Configuration Manager v7 
- DL3000 

• Orion Network 
Performance Monitor 
SL2000 

• Server & Application 
Monitor - AL1500 

1 

8 Ανανέωση εγγύησης-υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού Cisco   1 

9 Ανανέωση εγγύησης-υποστήριξης δρομολογητών Cisco 892 Cisco   1 

10 Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για σύστημα αποθήκευσης  
Fujitsu Eternus CS800 Fujitsu   1 

11 Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για SAN Switches SAN48B 5 IBM   2 

12 Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για Datacenter Switches 
Lenovo G8264  Lenovo (IBM)   2 

13 Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για καταμεριστές φορτίου 
Array Networks. Array Networks GS977883  2 
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Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Κατασκευαστής Κωδικός 
Κατασκευαστή Περιγραφή Ποσότητα 

14 Ανανέωση υποστήριξης  λογισμικού Microsoft Microsoft   1 

15 Ανανέωση αδειών Λογισμικού Διαχείρισης Πακέτων Φιλοξενίας 
Εφαρμογών Web PLESK  Plesk Web Host Edition με τα 

ζητούμενα extensions 7 

16 Ανανέωση  αδειών Λογισμικού κατασκευής ιστοσελίδων 
(Website Builder) Site.Pro  Site.pro ENTERPRISE 6 

17 Λογισμικό Διαδικτυακής Επεξεργασίας Εγγράφων    1 

18 Σύστημα Προστασίας Δικτύου Κέντρου Δεδομένων 
Διαδικτυακής Πρόσβασης- Firewall    1 

 
 

9.2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α. Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών (ΠΤΧ) 

9.2.1 ΠΤΧ1. Δίσκοι για σύστημα αποθήκευσης δεδομένων  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού Φορέα 

Παραπομπές 
& Σχόλια 

ST Ζητούνται δίσκοι τεχνολογίας flash για σύστημα αποθήκευσης δεδομένων  (All Flash 
SAN Storage) του κατασκευαστή Dell. 

NAI   

st 1  Στοιχεία συστήματος /δίσκων ΝΑΙ   

st 1.1  Κατασκευαστής Dell NAI   

st 1.2  Μοντέλο συστήματος αποθήκευσης: SC5020F NAI   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού Φορέα 

Παραπομπές 
& Σχόλια 

st 1.3  Service Tag συστήματος αποθήκευσης: 27CW2T2 NAI   

st 1.4  Τύπος Δίσκου: 400-AVNG SCAFA,1.92TB SAS 12Gb, RI SSD, 2.5 ΝΑΙ   

st 1.5  Μπορεί να προσφερθεί αντίστοιχος τύπος από τον κατασκευαστή Dell στην περίπτωση 
μη διαθεσιμότητας η αντικατάστασης του. 

ΝΑΙ   

st 2  Εγγύηση-υποστήριξη    

st 2.1  
Oι δίσκοι θα προσφερθούν με εγγύηση υποστήριξη μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης/υποστήριξης για το πιο πάνω αναφερόμενο σύστημα που θα τοποθετηθούν 
και συγκεκριμένα μέχρι την 27η Νοεμβρίου  2023  (NBD ProSupport) 

ΝΑΙ   

 

9.2.2 ΠΤΧ2 Δίσκοι για εξυπηρετητή Dell PowerEdge R720xd 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

1 Δίσκος κατάλληλος  για Dell PowerEdge R720xd server (Service Tag 5KX3H32) ΝΑΙ   

2 Χαρακτηριστικά  Δίσκου:  HDD, 3TB, Near Line SAS, 3.5 inch, 7.2K RPM (Hot Plug)  ΝΑΙ   

3 [Προσφορά ισοδύναμου προϊόντος: Είναι δυνατή η προσφορά δίσκου με ισοδύναμα η 
καλύτερα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τον κατασκευαστή (Dell)] NAI   

4 
Ο δίσκος να είναι καινούριος και αμεταχείριστος (επιθυμητό) 

Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος από τον κατασκευαστή γίνονται δεκτοί δίσκοι 
από ανακατασκευή. 

ΝΑΙ   

5 Εγγύηση  ≥ 90 ημερών   
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9.2.3 ΠΤΧ3. Δίσκοι για εξυπηρετητή Dell PowerEdge R720 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

1 Δίσκος κατάλληλος  για Dell PowerEdge R720 server (Service Tag 94W6H32) ΝΑΙ   

2 Χαρακτηριστικά  Δίσκου:  HDD, 600 GB, SAS, 3.5 inch, 15K RPM (Hot Plug)  ΝΑΙ   

3 [Προσφορά ισοδύναμου προϊόντος: Είναι δυνατή η προσφορά δίσκου με ισοδύναμα η 
καλύτερα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τον κατασκευαστή (Dell)] NAI   

4 
Ο δίσκος να είναι καινούριος και αμεταχείριστος (επιθυμητό) 

Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος από τον κατασκευαστή γίνονται δεκτοί δίσκοι 
από ανακατασκευή. 

ΝΑΙ   

5 Εγγύηση  ≥ 90 ημερών   

 
 

9.2.4 ΠΤΧ4. Δίσκοι για εξυπηρετητές HP DL 380 G5 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

1 Δίσκος κατάλληλος  για Hewlett-Packard ProLiant DL380 G5 server ΝΑΙ   

2 Χαρακτηριστικά  Δίσκου:  HP 146GB 3G SAS  >=10KRPM 2.5in Dual Port ΝΑΙ   

3 [Προσφορά ισοδύναμου προϊόντος: Είναι δυνατή η προσφορά δίσκου με ισοδύναμα η 
καλύτερα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τον κατασκευαστή (HP)] NAI   

4 
Ο δίσκος να είναι καινούριος και αμεταχείριστος (επιθυμητό) 

Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος από τον κατασκευαστή γίνονται δεκτοί δίσκοι 
από ανακατασκευή. 

ΝΑΙ   

5 Εγγύηση  ≥ 90 ημερών   
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9.2.5 ΠΤΧ5.Τροφοδοτικά για εξυπηρετητές HP DL 380 G5  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 
Παραπομπές & Σχόλια 

1 Τροφοδοτικό για εξυπηρετητή ProLiant DL380 G5 Server ΝΑΙ   

2 Τάση Λειτουργίας : 230V / 50 ΗΖ   ΝΑΙ   

3 Εγγύηση  ≥ 90 ημέρες   

 

9.2.6 ΠΤΧ6. Ανταλλακτικό σασί μονάδας ταινίας HP MSL4048 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 
Παραπομπές & Σχόλια 

1 Ανταλλακτικό σασί μονάδας ταινίας HP MSL4048, για αντικατάσταση του στην 
υφιστάμενη μονάδα στο ΠΣΔ λόγω βλάβης στον ρομποτικό μηχανισμό. 

ΝΑΙ   

2 MSL4048 tape library - Chassis assembly - P/N : 413509-002 ή αντίστοιχο. ΝΑΙ   

3 Εγγύηση  ≥ 90 ημέρες   

 

9.2.7 ΠΤΧ7.Ανανέωση αδειών χρήσης για λογισμικό παρακολούθησης δικτύου 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

1 Ανανέωση της άδειας και της υποστήριξης    ΝΑΙ   
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2 

Ζητούμενη ανανέωση για το ακόλουθα προϊόντα της Solarwinds: 

• Orion NetFlow Traffic Analyzer - SL2000 

• Orion Network Configuration Manager v7 - DL3000 

• Orion Network Performance Monitor SL2000 

• Server & Application Monitor - AL1500 

Ο αριθμός  ταυτότητας - SolarWinds ID του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου  είναι : 
Customer ID  SW22363576 (GREEK SCHOOL NETWORK - CTI ('DIOPHANTUS' COMPUTER 
TECHNOLOGY INSTITUTE & PRESS)) 

ΝΑΙ   

3 Ζητούμενος χρόνος ανανέωσης  >= 1 έτος ΝΑΙ   

 

9.2.8 ΠΤΧ8.Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης δικτυακού εξοπλισμού  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

ns Επέκταση της εγγύησης υποστήριξης/κεντρικού δικτυακού εξοπλισμού    ΝΑΙ   

ns 1  Υποστηριζόμενος εξοπλισμός  NAI   

ns 1.1  Κατασκευαστής Cisco NAI   

ns 1.2  Κεντρικός Δρομολογητής cisco C6807-XL –  μία (1) συσκευή ΝΑΙ   

ns 1.3  Κεντρικός Συγκεντρωτής πρόσβασης  cisco ASR1006  – μία (1) συσκευή ΝΑΙ   
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ns 1.4  Μεταγωγείς (switches) cisco   WS-C3650-24TD – πέντε (5) συσκευές NAI   

ns 1.5  

Αναλυτική Διάρθρωση υποστηριζόμενου εξοπλισμού 

Η αναλυτική διάρθρωση του υποστηριζόμενου εξοπλισμού δίνεται στον πίνακα ΠΤΧ 8.1.  Η 
ζητούμενη επέκταση της εγγύησης υποστήριξης αφορά όλη την αναγραφόμενη στον 
Πίνακα διάρθρωση. 

ΝΑΙ   

ns 2  Υπηρεσίες εγγύησης υποστήριξης  ΝΑΙ   

ns 2.1  
Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης 
υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος ΝΑΙ   

ns 2.2  
H παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξης θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 
ΠΣ 1 ΝΑΙ   

ns 2.3  

Τυπικός  ζητούμενος τύπος υπηρεσίας  cisco  PRTNR SS 8X5XNBD ή καλυτέρου επιπέδου 
(τύπου SMARTnet) 

(Η προσφορά υπηρεσίας επιπέδου SMARTnet θα εκτιμηθεί θετικά) 

ΝΑΙ   

ns 2.4  Πρόσβαση σε Τεχνική Υποστήριξη του κατασκευαστή Cisco (TAC)    

ns 2.5  Ζητούμενος χρόνος ανανέωσης υποστήριξης  >= 1 έτος ΝΑΙ   

9.2.8.1 ΠΤΧ 8.1 Αναλυτική Διάρθρωση υποστηριζόμενου εξοπλισμού  

Α/Α Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή / Προδιαγραφές Σειριακός αριθμός 

ns 1   Αναλυτική διάρθρωση εξοπλισμού  

ns 1.1  C6807-XL-S2T-BUN Chassis+Fan Tray+ Sup2T+2xPower Supply; IP Services ONLY SMC19370042 
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Α/Α Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή / Προδιαγραφές Σειριακός αριθμός 

ns 1.2  ASR1006-10G-HA/K9 ASR1006 HA Bundle w/ 2xESP-10G,2xRP1, SIP10,AESK9 FXS1928Q5GP 

ns 1.3  ASR1000-RP1-BUN Cisco ASR1000 Route Processor 1, 4GB DRAM,Bundle Component  

ns 1.4  SPA-2X1GE-V2 Cisco 2-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter  

ns 1.5  FLASR1-BB-RTU Broadband Right-To-Use Feature Lic for ASR1000 Series  

ns 1.6  SPA-1X10GE-L-V2 Cisco 1-Port  10GE LAN-PHY Shared Port Adapter SAL1940Q1KX 

ns 1.7  XFP-10G-MM-SR 10GBASE-SR XFP Module  

ns 1.8  SPA-1X10GE-L-V2 Cisco 1-Port  10GE LAN-PHY Shared Port Adapter  

ns 1.9  SPA-2X1GE-V2 Cisco 2-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter SAL1940QB3J 

ns 1.10  SASR1R1-AESK9-313S Cisco ASR 1000 Series RP1 ADVANCED ENTERPRISE SERVICES  

ns 1.11  ASR1000-RP1-BUN Cisco ASR1000 Route Processor 1, 4GB DRAM,Bundle Component JAE1933092M 

ns 1.12  SPA-2X1GE-V2 Cisco 2-Port Gigabit Ethernet Shared Port Adapter SAL1940QB4Q 

ns 1.13  ASR1000-ESP10 Cisco ASR1000 Embedded Services Processor, 10G JAE19230200 

ns 1.14  SPA-1X10GE-L-V2 Cisco 1-Port  10GE LAN-PHY Shared Port Adapter  

ns 1.15  FLASR1-BB-16K Broadband 16K Sessions Feature Lic for ASR1000 Series  

ns 1.16  SPA-1X10GE-L-V2 Cisco 1-Port  10GE LAN-PHY Shared Port Adapter SAL1940Q1C0 
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Α/Α Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή / Προδιαγραφές Σειριακός αριθμός 

ns 1.17  ASR1000-ESP10 Cisco ASR1000 Embedded Services Processor, 10G JAE192301Z3 

ns 1.18  XFP-10G-MM-SR 10GBASE-SR XFP Module FNS19360NDP 

ns 1.19  ASR1000-RP1-BUN Cisco ASR1000 Route Processor 1, 4GB DRAM, Bundle Component JAE192504YD 

ns 1.20  XFP-10G-MM-SR 10GBASE-SR XFP Module FNS19360NCB 

ns 1.21  ASR1000-SIP10 Cisco ASR1000 SPA Interface Processor 10 JAE19410073 

ns 1.22  XFP-10G-MM-SR 10GBASE-SR XFP Module FNS193713Q4 

ns 1.23  XFP-10G-MM-SR 10GBASE-SR XFP Module FNS19360NDX 

ns 1.24  SPA-1X10GE-L-V2 Cisco 1-Port  10GE LAN-PHY Shared Port Adapter SAL1940Q1BD 

ns 1.25  FLASR1-AVC-RTU App Visibility and Control  

ns 1.26  ASR1000-SIP10-BUN Cisco ASR1000 SPA Interface Processor 10, Bundle Component JAE1941007D 

ns 1.27  FLASR1-FW-RTU Firewall Right-To-Use Feature Lic for ASR1000 Series  

ns 1.28  SPA-1X10GE-L-V2 Cisco 1-Port  10GE LAN-PHY Shared Port Adapter SAL1940Q1LV 

ns 1.29  XFP-10G-MM-SR 10GBASE-SR XFP Module FNS193713Q4 

ns 2   Mεταγωγείς switches  

ns 2.1  WS-C3650-24TD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services (Αθήνα) FDO1936E0EQ 
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Α/Α Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή / Προδιαγραφές Σειριακός αριθμός 

ns 2.2  WS-C3650-24TD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services (Αθήνα) FDO1936E0EV 

ns 2.3  WS-C3650-24TD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services (Θεσσαλονίκη) FDO1936E0LW 

ns 2.4  WS-C3650-24TD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services  (Πάτρα) FDO1936P079 

ns 2.5  WS-C3650-24TD-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Services  (Ιωάννινα) FDO1936E0LJ 

 

9.2.9 ΠΤΧ9. Ανανέωση εγγύησης-υποστήριξης δρομολογητών Cisco 892 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 

Σχόλια 

1  Εγγύηση / υποστήριξη για 17 δρομολογητές Cisco 892 FSP-Κ9 με IOS  
Cisco 890 Advanced IP Services License  8x5xNBD.  ΝΑΙ   

2  Πρόσβαση σε Τεχνική Υποστήριξη του κατασκευαστή (TAC)    

3  Χρονικό διάστημα εγγύησης  σε έτη  ≥3    

4  Σειριακοί αριθμοί υποστηριζόμενων συσκευών: ΝΑΙ   

4.1  FCZ2041102E    

4.2  FCZ20411027    
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4.3  FCZ2041102A    

4.4  FCZ2041102B    

4.5  FCZ2041102C    

4.6  FCZ2041102F    

4.7  FCZ2041102H    

4.8  FCZ2041102J    

4.9  FCZ2041102N    

4.10  FCZ2041102P    

4.11  FCZ2041102S    

4.12  FCZ2041102U    

4.13  FCZ2041102V    

4.14  FCZ2041102X    

4.15  FCZ2041102Y    

4.16  FCZ20411037    
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4.17  FCZ2041103A    

 

9.2.10 ΠΤΧ10. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για σύστημα αποθήκευσης  Fujitsu Eternus CS800 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

ET Επέκταση της εγγύησης συστήματος αποθήκευσης Fujitsu Eternus CS800 ΝΑΙ   

et 1  Υποστηριζόμενος εξοπλισμός NAI   

et 1.1  Κατασκευαστής Fujitsu NAI   

et 1.2  Μοντέλο ETERNUS CS800 S6 ΝΑΙ   

et 1.3  Σειριακός αριθμός:  YM7G021014 ΝΑΙ   

et 2  Αναλυτική Διάρθρωση υποστηριζόμενου εξοπλισμού ΝΑΙ   

et 2.1  
ETERNUS CS800 S6 

Σειριακός αριθμός:  YM7G001014 
ΝΑΙ   

et 2.2  
ETERNUS CS800 S5 EXT. SHELF 

Σειριακός αριθμός:  YM7G001014 
ΝΑΙ   

et 2.3  Disk Capacity  62.64 TB ΝΑΙ   
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et 3  Υπηρεσίες εγγύησης υποστήριξης ΝΑΙ   

et 3.1  
Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης 
υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος με τις ακόλουθες 
υπηρεσίες. 

ΝΑΙ   

et 3.2  
Απαιτούμενη υποστήριξη από τον κατασκευαστή με υπηρεσίες που περιγράφονται πιο 
κάτω. ΝΑΙ   

et 3.3  S8C-ETERNUS CS800 Basic, Prolongation 1 Year On-Site Service - NBD response time, 9x5 ΝΑΙ   

et 3.4  
S8B-ETERNUS CS800 Extension, Prolongation 1 Year On-Site Service - NBD response time, 
9x5 ΝΑΙ   

et 3.5  

Συνδρομή λογισμικού: 

Κωδικός:  ETCS8-SC62-SUBSC1Y 

Περιγραφή:  ET CS800 S6 SCALE (32TB) SUBSCR SRVC 1YR 

ΝΑΙ   

et 3.6  
Σε περίπτωση αλλαγής στις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από τον 
κατασκευαστή τη στιγμή της προσφοράς μπορούν να προσφερθούν κωδικοί υποστήριξης 
ισοδύναμων ή καλύτερων χαρακτηριστικών. 

ΝΑΙ   

et 3.7  
H παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξης θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 
ΠΣ 1 ΝΑΙ   

et 3.8  Ζητούμενος χρόνος ανανέωσης υποστήριξης  >= 1 έτος ΝΑΙ   
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9.2.11 ΠΤΧ11. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για SAN Switches SAN48B 5 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

SAN Επέκταση της εγγύησης για SAN Switches SAN48B 5 ΝΑΙ   

san 1  Υποστηριζόμενος εξοπλισμός NAI   

san 1.1  Κατασκευαστής IBM NAI   

san 1.2  Μοντέλο SAN48B 5 ΝΑΙ   

san 2  Αναλυτική Διάρθρωση υποστηριζόμενου εξοπλισμού ΝΑΙ   

san 2.1  Η υποστήριξη ζητείται για δύο SAN switches του ως άνω τύπου. ΝΑΙ   

san 2.2  
Σειριακός αριθμός 1ου  συστήματος :  10428GC ΝΑΙ   

san 2.3  Σειριακός αριθμός 2ου  συστήματος :  10428CB ΝΑΙ   

san 3  Υπηρεσίες εγγύησης υποστήριξης ΝΑΙ   

san 3.1  
Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης 
υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος  ΝΑΙ   

san 3.2  
H παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξη θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 
ΠΣ 1 ΝΑΙ   

san 3.3  Ζητούμενος χρόνος ανανέωσης υποστήριξης  >= 1 έτος ΝΑΙ   
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9.2.12 ΠΤΧ12. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για Datacenter Switches Lenovo G8264  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

DCS Επέκταση της εγγύησης για Datacenter  Switches Lenovo G8264  ΝΑΙ   

dcs 1  Υποστηριζόμενος εξοπλισμός NAI   

dcs 1.1  Κατασκευαστής Lenovo  (IBM) NAI   

dcs 1.2  Μοντέλο G8264 ΝΑΙ   

dcs 2  Αναλυτική Διάρθρωση υποστηριζόμενου εξοπλισμού ΝΑΙ   

dcs 2.1  Η υποστήριξη ζητείται για δύο (2) SAN switches του ως άνω τύπου. ΝΑΙ   

dcs 2.2  Σειριακός αριθμός 1ου  συστήματος :  Y014CM594023 ΝΑΙ   

dcs 2.3  Σειριακός αριθμός 2ου  συστήματος :  Y014CM596002 ΝΑΙ   

dcs 3  Υπηρεσίες εγγύησης υποστήριξης ΝΑΙ   

dcs 3.1  
Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης 
υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος  ΝΑΙ   

dcs 3.2  
H παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξη θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 
ΠΣ 1 ΝΑΙ   

dcs 3.3  Ζητούμενος χρόνος ανανέωσης υποστήριξης  >= 1 έτος ΝΑΙ   
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9.2.13 ΠΤΧ13. Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για καταμεριστές φορτίου Array Networks. 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

ARR Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για καταμεριστές φορτίου (Load Balancers) ΝΑΙ   

arr 1  Υποστηριζόμενος εξοπλισμός NAI   

arr 1.1  Κατασκευαστής: Array Networks   NAI   

arr 1.2  Μοντέλο:  APV3650 ΝΑΙ   

arr 2  Αναλυτική Διάρθρωση υποστηριζόμενου εξοπλισμού ΝΑΙ   

arr 2.1  Η υποστήριξη ζητείται για δύο Load Balancers του ως άνω τύπου. ΝΑΙ   

arr 2.2  Σειριακός αριθμός 1ου  συστήματος :  1540J0414903650000627502406454 ΝΑΙ   

arr 2.3  Σειριακός αριθμός 2ου  συστήματος :  1540J0404903650000627502406610 ΝΑΙ   

arr 3  Υπηρεσίες εγγύησης - υποστήριξης ΝΑΙ   

arr 3.1  
Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης 
υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος  ΝΑΙ   

arr 3.2  
Απαιτούμενη υποστήριξη από τον κατασκευαστή με υπηρεσίες που περιγράφονται πιο 
κάτω. ΝΑΙ   
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arr 3.3  
(Array-Networks GS977883 APV3650 AppVelocity-S Dual Power Supplies ADC - Gold Service 
Includes: Software Updates, Repair & Return, E-Mail Support, Support Web Site, 24X7 
Phone Support, Software Upgrade, and Advance Replacement) 

ΝΑΙ   

arr 3.4  
Σε περίπτωση αλλαγής στις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από τον 
κατασκευαστή τη στιγμή της προσφοράς μπορούν να προσφερθούν κωδικοί υποστήριξης 
ισοδύναμων ή καλύτερων χαρακτηριστικών. 

ΝΑΙ   

arr 3.5  
H παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξη θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 
ΠΣ 1 ΝΑΙ   

arr 3.6  Ζητούμενος χρόνος ανανέωσης υποστήριξης  >= 1 έτος ΝΑΙ   

 

9.2.14 ΠΤΧ14  Ανανέωση  υποστήριξης λογισμικού Microsoft 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

ms 1  Γενικές Απαιτήσεις  ΝΑΙ   

ms 1.1  

Ζητείται η ανανέωση της υποστήριξης του λογισμικού Microsoft, το οποίο διαθέτει το 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για δύο έτη. Συγκεκριμένα ζητείται η ανανέωση της διασφάλισης 
του λογισμικού (Software Assurance) Microsoft για δύο έτη. ΝΑΙ   

ms 2  Ταυτότητα προϊόντος ΝΑΙ   

ms 2.1  Κατασκευαστής του λογισμικoύ είναι η εταιρεία Microsoft ΝΑΙ   

ms 2.2  
Καταγραφή των αδειών στον οργανισμό: Computer Technology Institute Diofantos PATRA 
Greece   ΝΑΙ   

ms 2.3  

Αναγνωριστικά αδειών:  
• 66151513 
• 66151524 
• 66151529 

ΝΑΙ 

  

ms 3  Διάρθρωση- Λεπτομέρειες λογισμικού    
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Αναγνωριστικό  
Αδείας (License) Περιγραφή Ποσότητα ΝΑΙ   

ms 3.1  66151513 VSEntSubMSDN ALNG LicSAPk OLP 1 ΝΑΙ   

ms 3.2  66151529 SysCtrDatactr SNGL LicSAPk OLP B Acdmc 2Proc 32 ΝΑΙ   

ms 3.3  66151524 SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd 2 ΝΑΙ   

ms 3.4  66151529 SQLSvrStdCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic B Acdmc CoreLi 8 ΝΑΙ   

ms 3.5  66151524 WinSvrDataCtr LicSAPk OLP NL Gov 2Proc Qlfd 1 ΝΑΙ   

ms 3.6  66151529 WinSvrDataCtr SNGL LicSAPk OLP B Acdmc 2Proc 5 ΝΑΙ   

ms 3.7  66151529 WinSvrStd SNGL LicSAPk OLP B Acdmc 2Proc 3 ΝΑΙ   

ms 3.8  66151524 SysCtrDatactr LicSAPk OLP NL Gov 2Proc Qlfd 1 ΝΑΙ   

ms 3.9  66151529 WinSvrExtConn SNGL LicSAPk OLP B Acdmc 5 ΝΑΙ   

ms 4  Διάρκεια ζητούμενης επέκτασης υποστήριξης    

ms 4.1  Διάρκεια ζητούμενης επέκτασης διασφάλισης του λογισμικού (Software Assurance)  >= 2 ετών   

ms 4.2  
Η ζητούμενη επέκταση θα έχει έναρξη την 1/1/2020, δηλαδή αμέσως μετά την εκπνοή της 
υπάρχουσας σύμβασης υποστήριξης (Agreement End Date) η οποία είναι την 31/12/2019. ΝΑΙ   

 

9.2.15 ΠΤΧ15. Ανανέωση αδειών Λογισμικού Διαχείρισης Πακέτων Φιλοξενίας Εφαρμογών Web  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

wh 1  Γενικές Απαιτήσεις - Προσφερόμενο προϊόν  ΝΑΙ   

wh 1.1  
Ζητείται ανανέωση/επέκταση του λογισμικού Διαχείρισης Πακέτων Φιλοξενίας 
Εφαρμογών Web (web hosting control panel) PLESK ΝΑΙ   

wh 1.2  Κατασκευαστής  PLESK ΝΑΙ   

wh 2  Ζητούμενες άδειες χρήσης (licenses)     

wh 2.1  Plesk Web Host Edition NAI   
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wh 2.2  Additional Language Pack για μία επιπλέον γλώσσα ΝΑΙ   

wh 2.3  Αριθμός εξυπηρετητών 7   

wh 2.4  Το ζητούμενο διάστημα ισχύος των αδειών και  υποστήριξης είναι: >=1 έτους   

 

9.2.16 ΠΤΧ16. Ανανέωση αδειών Λογισμικού κατασκευής ιστοσελίδων (Website Builder) 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

wh 3  Γενικές Απαιτήσεις - Προσφερόμενο προϊόν  ΝΑΙ   

wh 3.1  
Ζητείται ανανέωση του  λογισμικού κατασκευής ιστοσελίδων (Website Builder)  
Site.pro ΝΑΙ   

wh 3.2  Κατασκευαστής  Site.pro ΝΑΙ   

wh 4  Ζητούμενες άδειες χρήσης (licenses)     

wh 4.1  Site.pro ENTERPRISE NAI   

wh 4.2  Αριθμός  εξυπηρετητών/IPs 6   

wh 4.3  Υποστήριξη αριθμού ιστοτόπων >=1200   

wh 4.4  Το ζητούμενο διάστημα ισχύος των αδειών και  υποστήριξης είναι: >=1 έτους   
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9.2.17 ΠΤΧ 17: Λογισμικό Διαδικτυακής Επεξεργασίας Εγγράφων 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

ode 1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑΙ   

ode 1.1  
Ζητείται λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων (Online Document Editor) το οποίο θα 
ολοκληρωθεί με το σε λειτουργία σύστημα OwnCloud του Πανελληνίου Σχολικού 
Δικτύου 

ΝΑΙ   

ode 1.2  Να καταγραφεί το προσφερόμενο Λογισμικό – Ονομασία Κατασκευαστή ΝΑΙ   

ode 1.3  

Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι στην τελευταία έκδοση του τη στιγμή 
της προσφοράς 

Να αναφερθεί η έκδοσή του 
ΝΑΙ   

ode 1.4  
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα στα οποία μπορεί να εγκατασταθεί 
τουλάχιστον σε: 

• LINUX 

ΝΑΙ   

ode 1.5  
Πλήρη συμβατότητά του λογισμικού που θα παραδοθεί, με το λογισμικό OwnCloud 
έκδοσης 10. ΝΑΙ   

ode 1.6  
Διαδικτυακή επεξεργασία εγγράφων εντός του περιβάλλοντος του OwnCloud και χωρίς 
να απαιτείται μεταφόρτωση των αρχείων στον υπολογιστή του χρήστη. ΝΑΙ   

ode 1.7  Η επεξεργασία αφορά έγγραφα κειμένου, παρουσιάσεων και υπολογιστικών φύλλων ΝΑΙ   

ode 1.8  
Επεξεργασία εγγράφων κειμένου, παρουσιάσεων και υπολογιστικών φύλλων από 
περισσότερους από έναν χρήστες ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο. Ο διαμοιρασμός 
των εγγράφων αυτών, θα διαχειρίζεται αποκλειστικά από το μηχανισμό του OwnCloud. 

ΝΑΙ   

ode 2  Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επεξεργασίας κειμένου    

ode 2.1  Διαμόρφωση/μορφή χαρακτήρων και παραγράφων ΝΑΙ   

ode 2.2  Εργαλεία και διαμόρφωση διάταξης σελίδας ΝΑΙ   

ode 2.3  Πίνακας περιεχομένων ΝΑΙ   
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ode 3  
Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων 
(spreafSheets)    

ode 3.1  Διαμόρφωση/μορφή χαρακτήρων   ΝΑΙ   

ode 3.2  Υποστήριξη υπολογισμών με τύπους και συναρτήσεις. ΝΑΙ   

ode 3.3  Ονομασία περιοχών ΝΑΙ   

ode 3.4  Επιλογή με φίλτρα και ταξινόμηση ΝΑΙ   

ode 3.5  Συγκεντρωτικοί πίνακες (pivot) NAI   

ode 4  Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επεξεργασίας παρουσιάσεων    

ode 4.1  Διαμόρφωση/μορφή χαρακτήρων και παραγράφων ΝΑΙ   

ode 4.2  Εισαγωγή αντικειμένων ΝΑΙ   

ode 4.3  Κινούμενα σχέδια ΝΑΙ   

ode 4.4  Σημειώσεις ΝΑΙ   

ode 5  Υποστηριζόμενα αρχεία    

ode 5.1  

• Ανάγνωση: Csv, doc, docm, docx, dotx, epub, html, odp, ods, odt, pdf, potm, potx, 
ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx, rtf, txt, xls, xlsm, xlsx, xltm 

• Τροποποίηση: docx, pptx, xlsx τουλάχιστον 
• Μετατροπή από παλαιότερους τύπους αρχείων doc, ppt, xls σε νεότερους docx, 

pptx, xlsx. 

ΝΑΙ   

ode 6  Συνεργατικά Εργαλεία ΝΑΙ   

ode 6.1  Παροχή εργαλείων συνεργασίας των χρηστών που επεξεργάζονται ταυτόχρονα ένα 
έγγραφο (ζωντανή συνομιλία με chat ή ασύγχρονα μηνύματα) 

NAI   

ode 6.2  Κλιμάκωση    

ode 6.3  Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων προς επεξεργασία εγγράφων  >=100   

ode 6.4  
Λογισμικό εξ’ ολοκλήρου εγκατεστημένο σε εξυπηρετητές του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου, χωρίς απαίτηση επικοινωνίας με 3rd party υπηρεσίες. ΝΑΙ   
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ode 7  Ζητούμενες άδειες χρήσης    

ode 7.1  

• Ο τύπος των αδειών θα είναι: Εφ’ όρου ζωής (Lifetime)  
• Άδειες τύπου ενοικίασης (software subscription) δεν είναι αποδεκτές 
• Ο ανάδοχος μπορεί να προσφέρει άδειες για εκπαιδευτικούς ή μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, αν προβλέπει κάτι τέτοιο ο 
κατασκευαστής του προϊόντος 

 

ΝΑΙ 
  

ode 7.2  Αριθμός αδειών ( licenses ) για αριθμό εξυπηρετητών >=1   

ode 7.3  Αριθμός υποστηριζόμενων χρηστών >=100   

ode 8  Υποστήριξη    

ode 8.1  Διάρκεια υποστήριξης >=1 έτη   

ode 8.2  
Χρονική δυνατότητα ανανέωσης του λογισμικού χωρίς να απαιτούνται επί πλέον 
άδειες.  >=1 έτη   

ode 8.3  Η υποστήριξη και οι ανανεωμένες εκδόσεις του λογισμικού θα προέρχονται από τον 
κατασκευαστή του προϊόντος 

NAI   

 

9.2.18 ΠΤΧ 18 Σύστημα Προστασίας Δικτύου Κέντρου Δεδομένων  Διαδικτυακής Πρόσβασης- Firewall 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση 
Οικονομικού 

Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

fw 1  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑΙ   

fw 1.1  
Ζητείται σύστημα Προστασίας Δικτύου Κέντρου Δεδομένων Διαδικτυακής Πρόσβασης - 
Firewall τύπου εικονικής συσκευής (virtual appliance) ΝΑΙ   

fw 1.2  
Η εικονική συσκευή θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε περιβάλλον Microsoft 
hyper-v (Windows 2016 Datacenter core) ΝΑΙ   

fw 1.3  
Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να είναι σε παραγωγή το τρέχον έτος. Δεν θα πρέπει 
να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης της διάθεση της (End of Life). ΝΑΙ   

fw 1.4  Δεν θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της διάθεσης της (EOL) πριν την 1/1/2021  ΝΑΙ   
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fw 2  Χαρακτηριστικά διαχείρισης    

fw 2.1  
Ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης τύπου WEB ή άλλου γραφικού 
περιβάλλοντος (GUI)  ΝΑΙ   

fw 2.2  Περιβάλλον διαχείρισης εντολών (CLI) ΝΑΙ   

fw 2.3  Υποστήριξη SNMP ΝΑΙ   

fw 2.4  Ειδοποιήσεις με Email ή SNMP traps  ΝΑΙ   

fw 3  Χαρακτηριστικά δικτύου και προστασίας (firewall)    

fw 3.1  

Προστασία με επιθεώρηση σε βάθος των πακέτων και με πλήρη έλεγχο της κατάστασης 
στην ελεγχόμενη επικοινωνία. 

(Stateful deep packet inspection firewall) 
ΝΑΙ   

fw 3.2  Υποστήριξη ζωνών και ορισμός πολιτικών με βάση της ζώνες. ΝΑΙ   

fw 3.3  
Δυνατότητα ορισμού επιπλέον ζωνών πέρα των προσφερόμενων από τις 
προκαθορισμένες που προσφέρει το σύστημα. ΝΑΙ   

fw 3.4  
Ορισμός πολιτικών με βάση κανόνες δικτύου και χρόνου (network or timebased 
policies) ΝΑΙ   

fw 3.5  Υποστήριξη πολιτικών μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου (NAT) NAI   

fw 3.6  Προστασία από επιθέσεις τύπου DoS, DDos και σάρωσης θυρών δικτύου (port scan) NAI   

fw 3.7  Έλεγχος με βάση την τοποθεσία των επιχειρούμενων συνδέσεων (GeoIP) NAI   

fw 3.8  Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης και δυναμικής δρομολόγησης  BGP και  OSPF ΝΑΙ   

fw 3.9  Υποστήριξη VLAN ΝΑΙ   

fw 3.10  Υποστήριξη IPv6 NAI   

fw 3.11  Υποστήριξη DNS και NTP (συγχρονισμός  της ώρας από  NTP server) NAI   

fw 3.12  Υποστήριξη λειτουργιών VPN NAI   
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fw 4  Χαρακτηριστικά πρόληψης δικτυακών εισβολών (IPS) και προστασίας    

fw 4.1  Εξελιγμένο σύστημα  ελέγχου εισβολών με βάση μοτίβα (patterns) ΝΑΙ   

fw 4.2  Αυτόματη ενημέρωση των πολιτικών IPS ΝΑΙ   

fw 4.3  Δυνατότητα για προσαρμοσμένες υπογραφές   (IPS signatures) ΝΑΙ   

fw 4.4  Εξελιγμένο σύστημα προστασίας από κινδύνους (Threat Protection) NAI   

fw 5  Χαρακτηριστικά επιδόσεων    

fw 5.1  Υποστηριζόμενη διαμεταγωγή σε λειτουργία NGFW και IPS >=1,3 GBps   

fw 5.2  Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων συνδέσεων TCP >= 1.000.000   

fw 5.3  New Sessions / Second (TCP) >=100.000   

fw 5.4  
Θα υποστηρίζονται οι απαιτούμενοι επεξεργαστικοί πυρήνες  (cores) και μνήμη RAM 
για την επίτευξη των ως άνω επιδόσεων ΝΑΙ   

fw 5.5  Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστικών πυρήνων  >=4   

fw 5.6  Μέγεθος  υποστηριζόμενης μνήμης RAM  >=4 GB   

fw 6  Ζητούμενες άδειες χρήσης    

fw 6.1  

• Ο τύπος των αδειών θα είναι: Εφ’ όρου ζωής (Lifetime)  
• Άδειες τύπου ενοικίασης (software subscription) δεν είναι αποδεκτές με εξαίρεση 

τους μηχανισμούς αυτόματης ανανέωσης μοτίβων και υπογραφών) (patterns and 
signatures) των μηχανισμών προστασίας  

• Ο ανάδοχος μπορεί να προσφέρει άδειες για εκπαιδευτικούς ή μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, αν προβλέπει κάτι τέτοιο ο 
κατασκευαστής του προϊόντος 

 

ΝΑΙ 
  

fw 6.2  Αριθμός αδειών ( licenses ) για αριθμό εικονικών συσκευών Firewall >=1   

fw 6.3  Οι προσφερόμενες άδειες θα υποστηρίζουν τον απαιτούμενο αριθμό υπολογιστικών 
πυρήνων και μνήμης RAM για την εκπλήρωση των ζητούμενων χαρακτηριστικών 
απόδοσης. 

ΝΑΙ   

19PROC005225714 2019-07-04



 
Σελίδα 79 

fw 7  Υποστήριξη    

fw 7.1  Η υποστήριξη και οι ανανεωμένες εκδόσεις του λογισμικού θα προέρχονται από τον 
κατασκευαστή του προϊόντος 

NAI   

fw 7.2  Διάρκεια υποστήριξης >=3 έτη   

fw 7.3  
Δυνατότητα ανανέωσης του λογισμικού, και αυτόματη ανανέωση των 
υπογραφών/προτύπων από τον κατασκευαστή του προϊόντος για χρονικό διάστημα    >=3 έτη   

 

 

 

Β. Πίνακες Συμμόρφωσης (ΠΣ) 

ΠΣ1 Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες Εγγύησης - Υποστήριξης του εξοπλισμού 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση  
Οικονομικού Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

Σ 1.1  Γενικά Χαρακτηριστικά    

Σ 1.1.1  
Το ζητούμενο χρονικό διάστημα υπηρεσιών Εγγύησης-Υποστήριξης αναφέρεται 
στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών κάθε προϊόντος/υπηρεσίας.  ΝΑΙ   

Σ 1.1.2  
Η παροχή εγγύησης που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, δεν θα κοστολογηθεί 
χωριστά από τον εξοπλισμό. Το κόστος αυτής θα περιέχεται στο κόστος κάθε 
επιμέρους εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

Σ 1.2  Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής λειτουργίας εξοπλισμού    
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση  
Οικονομικού Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

Σ 1.2.1  

Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι: 

Για την διάγνωση της βλάβης:  

• Εντός τεσσάρων (4) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης 
εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο 
διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00  

• Το πρωί (08:00 η ώρα), της επομένης εργάσιμης ημέρας εφόσον η 
ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών  

Για την επιδιόρθωση της βλάβης : Μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία 
της βλάβης και μέχρι το μέγιστο χρονικό διάστημα των 5 εργάσιμων ημερών, 
εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του εξοπλισμού, ο οικονομικός 
φορέας θα πρέπει να αντικαταστήσει με όμοιο (ή ισοδύναμα τεχνικά) εξοπλισμό 
που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό.  

ΝΑΙ   

Σ 1.2.2  
Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά: 

• το σχήμα υποστήριξης που διαθέτει και τον τρόπο λειτουργίας αυτού 
στα πλαίσια της ζητούμενης υποστήριξης. 

ΝΑΙ   

Σ 1.2.3  

Για όλο το οριζόμενο διάστημα για το υλικό θα παρέχονται οι ακόλουθες 
υπηρεσίες. 

• Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση με ισοδύναμο ή καλύτερο, 
οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.  

• Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε 
σφάλματα λογισμικού. 

• Διορθώσεις (patches) και ενημερώσεις (updates) λογισμικού χωρίς 
επιπλέον επιβάρυνση. 

ΝΑΙ   

Σ 1.2.4  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού αν 
χρειαστεί κάτι τέτοιο. ΝΑΙ   

Σ 1.2.5  
Να αναφερθεί για πόσο διάστημα ο κατασκευαστής εγγυάται την ύπαρξη 
ανταλλακτικών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. ΝΑΙ   

Σ 1.3  Τεχνική υποστήριξη ΝΑΙ   

Σ 1.3.1  
Πρόσβαση στο τεκμηριωτικό υλικό του προϊόντος σε ηλεκτρονική μορφή όπως: 

• Εγχειρίδια εγκατάστασης, διαχείρισης και χρήσης του προϊόντος 
ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση  
Οικονομικού Φορέα 

Παραπομπές & 
Σχόλια 

• Οδηγοί αναφοράς 
• Οδηγοί καλών πρακτικών 
• Άλλο υλικό 

Σ 1.3.2  Πρόσβαση στη βάση γνώσης (knowledge base) του κατασκευαστή ΝΑΙ   

Σ 1.3.3  
Δυνατότητα υποβολής αναφορών προβλημάτων για την επίλυση τους και 
παρακολούθηση της εξέλιξης τους. ΝΑΙ   

Σ 1.3.4  

Υποβολή ερωτημάτων με έναν από τους ακόλουθους τρόπους. 

o Μέσω web 
o E-mail 
o Τηελεφωνική επικοινωνία 

ΝΑΙ   

Σ 1.3.5  
Να αναφερθούν οι περιορισμοί στον αριθμό των αιτημάτων και των e-mail που 
παρέχει η υποστήριξη που προσφέρεται ΝΑΙ   

 

ΠΣ 2: Χρονοδιάγραμμα Έργου 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 
Απαίτηση 

Απάντηση Οικονομικού 
Φορέα Παραπομπή 

Σ 2.1 Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης Εξοπλισμού και Λογισμικού 

Σ 2.1.1 

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης με κύριο άξονα την ολοκλήρωση 
των παραδόσεων του εξοπλισμού/ λογισμικού και υπηρεσιών το αργότερο 
σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (σε κάθε 
περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31/12/2019) 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Στο ακόλουθο υπόδειγμα ο Ανάδοχος μπορεί να αναλύσει σε περισσότερες επιμέρους γραμμές ένα αντικείμενο που καταλαμβάνει μία γραμμή. 
 

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Κατασκευαστής Κωδικός 
Κατασκευαστή Περιγραφή Ποσότητα Κόστος 

Μονάδας 
Συνολικό 
Κόστος 

1 Δίσκοι για σύστημα αποθήκευσης δεδομένων Dell 400-AVNG SCAFA 
400-AVNG 
SCAFA,1.92TB SAS 
12Gb, RI SSD, 2.5 

4 
  

2 Δίσκοι για εξυπηρετητή Dell PowerEdge R720xd Dell  
HDD, 3TB, Near Line 
SAS, 3.5 inch, 7.2K 
RPM (Hot Plug) 

2 
  

3 Δίσκοι για εξυπηρετητή Dell PowerEdge R720 Dell  
HDD, 600 GB, SAS, 3.5 
inch, 15K RPM (Hot 
Plug) 

2 
  

4 Δίσκοι για εξυπηρετητές HP DL 380 HP  
HP 146GB 3G SAS  
>=10KRPM 2.5in Dual 
Port 

5 
  

5 Τροφοδοτικά για εξυπηρετητές HP DL 380 G5 HP   5   

6 
Ανταλλακτικό σασί μονάδας ταινίας HP MSL4048 HP P/N : 413509-002 

MSL4048 tape 
library - Chassis 
assembly - P/N : 
413509-002 

1 
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Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Κατασκευαστής Κωδικός 
Κατασκευαστή Περιγραφή Ποσότητα Κόστος 

Μονάδας 
Συνολικό 
Κόστος 

7 
Ανανέωση αδειών χρήσης για λογισμικό 
παρακολούθησης δικτύου Solarwinds  

• Orion NetFlow 
Traffic Analyzer 
- SL2000 

• Orion Network 
Configuration 
Manager v7 - 
DL3000 

• Orion Network 
Performance 
Monitor SL2000 

• Server & 
Application 
Monitor - 
AL1500 

1  

 

8 
Ανανέωση εγγύησης-υποστήριξης δικτυακού 
εξοπλισμού Cisco   1  

 

9 Ανανέωση εγγύησης-υποστήριξης δρομολογητών 
Cisco 892 

Cisco   1  
 

10 
Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για σύστημα 
αποθήκευσης  Fujitsu Eternus CS800 Fujitsu   1  

 

11 Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για SAN Switches 
SAN48B 5 

IBM   2  
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Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Κατασκευαστής Κωδικός 
Κατασκευαστή Περιγραφή Ποσότητα Κόστος 

Μονάδας 
Συνολικό 
Κόστος 

12 Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για Datacenter 
Switches Lenovo G8264  

Lenovo (IBM)   2   

13 
Επέκταση εγγύησης-υποστήριξης για καταμεριστές 
φορτίου Array Networks. Array Networks GS977883  2  

 

14 Ανανέωση υποστήριξης  λογισμικού Microsoft Microsoft   1   

15 
Ανανέωση αδειών Λογισμικού Διαχείρισης Πακέτων 
Φιλοξενίας Εφαρμογών Web PLESK  

Plesk Web Host 
Edition με τα 
ζητούμενα extensions 

7  
 

16 
Ανανέωση  αδειών Λογισμικού κατασκευής 
ιστοσελίδων (Website Builder) Site.Pro  Site.pro ENTERPRISE 6  

 

17 Λογισμικό Διαδικτυακής Επεξεργασίας Εγγράφων    1   

18 
Σύστημα Προστασίας Δικτύου Κέντρου Δεδομένων 
Διαδικτυακής Πρόσβασης- Firewall    1  

 

 
ΣΥΝΟΛΟ:  

ΦΠΑ (24%):  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  
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10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  
 

10.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
 

Ονομασία Τράπεζας: ………………………  

Κατάστημα: ……………………………        Ημερομηνία 
έκδοσης  …………………..……..… 

Διεύθυνση: οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX                ΕΥΡΩ xx.xxx,xx 

 

Προς:  

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» 

Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη  

Πανεπιστημιούπολη Πατρών 

26504 Ρίον Αχαϊας 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ       ΑΡ. …………………       ΕΥΡΩ xx.xxx,xx € (συμπληρώνεται ολογράφως 
το ποσό) 

Κυρίες/Κύριοι, 

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε προς εσάς ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ευθυνόμενοι ως 
αυτοφειλέτες, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από τα δικαιώματα της διαιρέσεως και 
διζήσεως, μέχρι του ποσού των xx.xxx,xx € (συμπληρώνεται ολογράφως το ποσό) για τον φορέα (εταιρία, ή 
άλλο) με επωνυμία ......................................................................................................................... και τον 
διακριτικό τίτλο,……………………………………………. με ΑΦΜ ………..................................., Διεύθυνση 
.............................................................................., [ή  σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, για τους 
φορείς (εταιρίες ή άλλο) 1) ......................................................, 2) ......................................................., 
ατομικά για κάθε ένα από αυτούς και ως υπόχρεων αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών του κοινοπρακτικού σχήματος] για τη συμμετοχή της (τους) στο διαγωνισμό σας 
της xxης Μήνας Έτος ή σε οποιανδήποτε τυχόν μετ’ αναβολή διεξαγωγή του με τίτλο «συμπληρώνεται ο 
τίτλος του διαγωνισμού», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΠΧΧΧ/ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνον τις υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του ως άνω φορέα [των ως άνω 
φορέων του κοινοπρακτικού σχήματος] στον ανωτέρω διαγωνισμό, καθ’ όλο το χρόνο της δέσμευσής του 
[τους] από την προσφορά του [του σχήματός τους] και για 30 επιπλέον μέρες από τη λήξη της ισχύος της 
προφοράς ή μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων 
της σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν [στο κοινοπρακτικό σχήμα].  

Το ανωτέρω ποσόν θέτουμε στη διάθεσή σας και θα καταβάλουμε μερικά ή ολικά άνευ όρων και σε 
πρώτη ζήτηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας χωρίς να εγείρουμε 
αντιρρήσεις, αμφισβητήσεις ή ενστάσεις, χωρίς ενημέρωση του φορέα [του κοινοπρακτικού σχήματος  
............................................................ ή των μελών του] ή άλλη διατύπωση και χωρίς να εξετάσουμε το 
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ανεξάρτητα από οιεσδήποτε τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή 
ενστάσεις του φορέα ................................................ [του κοινοπρακτικού σχήματος 
..................................................  ή των μελών του]. 
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Η παρούσα ισχύει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από τη λήξη της ισχύος της 
προφοράς, δηλ. μέχρι την … …………….. 2019 (…/…/2019).  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων που έχουν δοθεί από εμάς στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, μαζί με το 
ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των  εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά 
μας. 

 

Τράπεζα ……………………………  

Εξουσιοδοτημένες υπογραφές  

……………………………………….. 
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