
24/10/2013 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Γενικοί και Ειδικοί Όροι  
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∆ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Τακτικός ∆ιαγωνισµός 

 µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά 

Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 25/11/13 

                        Κωδικός ΟΠΣ:  304281 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Β.1. Γενικές Πληροφορίες 

Β.1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το υποέργο µε 

τίτλο «Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID-Smart cards», 

όπως αυτό περιγράφεται λεπτοµερώς στο Α΄ Μέρος της παρούσας 

∆ιακήρυξης. Πρόκειται για το Υποέργο 1 της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες 

της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών». 

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία-Θράκη» του 

ΕΣΠΑ. Υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ, που φέρεται ως ∆ικαιούχος της 

πράξης µε κωδικό ΟΠΣ: 304281. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων Υπηρεσιών 

(βλέπε αναλυτικά παρ. Α.2.1 και Α.3 του µέρους Α΄ της παρούσας 

διακήρυξης για την περιγραφή των Υπηρεσιών που προκηρύσσονται). 

∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που 

υποβάλλονται για µέρος του έργου (µία ή µερικές Υπηρεσίες).  

Ο παρακάτω Πίνακας Β.1 συνοψίζει τις ζητούµενες Υπηρεσίες και δίνει µια 

συνοπτική τους περιγραφή (βλέπε και πίνακα Α2.1 στο Μέρος Α της 

διακήρυξης, σελ. 19). 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Υπηρεσία Συνοπτική περιγραφή 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 
Προµήθεια υπολογιστικού εξοπλισµού για την υποστήριξη 
του Έργου (δύο διακοµιστές, ένας έγχρωµος εκτυπωτής για 
βαριά χρήση και ένας οπτικός σαρωτής) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 ∆ηµιουργία Ιδρυµατικού Αποθετηρίου/Καταθετηρίου 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3 

Ενίσχυση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών: 

3.1 Ολοκληρωµένο διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης 
συνεργασιών και επικοινωνίας οµάδων εργασίας (Forum 
Χρηστών) 

3.2 ∆ηµιουργία Ιδρυµατικής Πύλης απόθεσης διδακτικού 
υλικού, µε πιστοποίηση ΑΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4 

Αυτοµατοποίηση των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης: 

4.1 Εισαγωγή συστήµατος ανίχνευσης ραδιοσυχνοτήτων 
(RFID) 

4.2 Εισαγωγή έξυπνης κάρτας (contactless smart card) για 
την ενιαία πρόσβαση στις υποδοµές της Βιβλιοθήκης 
(δανειστικό τµήµα, φωτοτυπικά, εκτυπωτές)  

Πίνακας Β.1 

 

Β.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία – Θράκη», 

Πράξη: «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας», Κωδικός MIS 304281, και συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδροµή) και από 

Εθνικούς Πόρους (εθνική συµµετοχή),  

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδροµή και εθνική 

συµµετοχή), θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων, και συγκεκριµένα τον ενάριθµο κωδικό Συλλογικής Απόφασης 

Ένταξης (ΣΑΕ) 2011ΣΕ34580006. 

Ο Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα 

τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα Ευρώ, €164.950,00 

(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 134.105,7 ΦΠΑ (23%): €30.844,15). Η 
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εγγύηση «καλής λειτουργίας», όπου ζητείται, παρέχεται από τον ανάδοχο 

δωρεάν. 

B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας/Ειδικός Λογαριασµός 

Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. 

- ∆ιεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Γραφεία του Ειδικού 

Λογαριασµού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 

1ος όροφος) – Τέρµα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62 124, Σέρρες 

- Πληροφορίες: Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και 

Γραµµατεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.)  

- Τηλέφωνο: 00 30 23210-49185, 49198, 49177, 49371, 49239  

- Fax: 00 30 2321049251     

- E-mail : sioulalib@teiser.gr, sofialib@teiser.gr , ikalom@teiser.gr   

Β.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού  

Ο ∆ιαγωνισµός πραγµατοποιείται και υλοποιείται από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας/Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. 

έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:  

 
1.1. Του Ν.1404/83 «Περί Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2916/2001. 

1.2 Του Ν. 2286/95 «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεως 

συναφών θεµάτων». 

1.3. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου" (Κ.Π.∆.), όπως 

δύναται αναλογικά να ισχύει και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε 

άρθρα του. 

1.4. Του Ν.2083/92 "Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Παιδείας", άρθρο 1, 

παραγρ. 2. 



∆ιακήρυξη Τακτικού ∆ιαγωνισµού για τo Υποέργο 1 «Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID/Smart Cards» 

της πράξης 21.1 Β2  «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών» 

ΜΕΡΟΣ Β:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Σελίδα 7 από 87 

1.5. Του Ν.2188/94 άρθρο 2, παρ. 3 «ότι οι παρ. 1 έως 9 του άρθρου 1 του 

Ν.2083/92 εφαρµόζονται αναλόγως και για τα Τ.Ε.Ι.». 

1.6. Του Ν. 2362/1995 «περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου δαπανών του 

Κράτους και  άλλες διατάξεις». 

1.7. Του Ν. 3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1.8. Του Ν.∆.496/74 «περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆. (εκτός από το  άρθρο 

43)». 

1.9. Του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

1.10. Της Κ.Υ.Α. 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 36 

του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156/04.09.2009) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 

36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/2010)  

1.11. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων 

των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις» 

1.12. Του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α’50) περί προστασίας του ατόµου από την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

1.13. Του Ν. 3783/2009 «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού 

και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις»  

1.14. Του Ν. 3917/2011 «∆ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή 

υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο 

κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων 

επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου 

ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» 

1.15. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 «Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµ. Συµβάσεων/ 

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ Επιµελητήρια κ.λπ. (ΦΕΚ Α’ 204) όπως 

τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4038/2012 

(ΦΕΚ 14 Α’) 

1.16. Της Κ.Υ.Α. µε αριθµό Π1/23807/18-12-2012 (ΦΕΚ Β’ 3400/20.12.2012) 

«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών». 

2) Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
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Μακεδονίας», µε MIS 304281 (Αριθµ. Απόφασης Ένταξης: 151.982/ΨΣ 9407-

Α2/18.04.2011) 

3) Την αριθµ. 160/19/16-10-2013 απόφαση του Συµβουλίου της Επιτροπής 

Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, µε την οποία 

εγκρίθηκε η διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισµού, στο πλαίσιο της Πράξης 

«Ψηφιακές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» στον Άξονα 

Προτεραιότητας «04-Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ» 

του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» για το υποέργο 1 «Ιδρυµατικό 

Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID-Smart Cards» µε επιστηµονικό 

υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή κ. Ιωάννη Καλόµοιρο. 

4) την αριθµ. πρωτ. 151.976/ΨΣ 1886-Β Σύµφωνη Γνώµη της ΕΥ∆ ΕΠ 

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» για την εν λόγω διακήρυξη 

5) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, 

αριθµ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει. 

B.1.5  Ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης 

Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού αναρτήθηκε για διαβούλευση στην ιστοσελίδα 

http://lib.teiser.gr στις 03/10/2011. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης 

ενσωµατώθηκαν στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 και του Π.∆. 118/07, η ∆ιακήρυξη 

του ∆ιαγωνισµού δηµοσιεύτηκε: 

1. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της 

Κυβέρνησης στις 25 /10 /2013. 

2. Στον ελληνικό τύπο (Οικονοµική Θεσσαλονίκης, ∆ηµοπρασιών 

Αθηνών, Σηµερινή Σερρών) δηµοσιεύθηκε στις  25 /10 /2013. 

3. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (lib.teiser.gr, 

www.teiser.gr και rescommittee.teicm.gr) στις 25 /10 /2013. 
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Β.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα (30) 

ηµερών, από την εποµένη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της περίληψης της 

διακήρυξης στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.∆. 118/07.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 25/11/2013 

και ώρα 11:00 στην έδρα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα 

στα Γραφεία της Επιτροπής Ερευνών (Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων 

Έρευνας) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος 

όροφος) Τέρµα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62 124, Σέρρες. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

Β.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στη 

διεύθυνση http://lib.teiser.gr και http://www.teiser.gr, σε ηλεκτρονική µορφή. 

Αποτελείται από ένα συµπιεσµένο ηλεκτρονικό αρχείο, που περιλαµβάνει σε 

µορφή pdf τα τρία µέρη (Α, Β και Γ) της διακήρυξης. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά 

την παραλαβή της να συµπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την 

αντίστοιχη φόρµα δεδοµένων) µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως 

επωνυµία, αντικείµενο εργασιών, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη 

διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την 

περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία 

ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων 

του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 
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Η διάθεση της ∆ιακήρυξης µπορεί να γίνει και από τα Γραφεία της Επιτροπής 

Ερευνών (Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος)  Τέρµα Μαγνησίας, 

Τ.Κ. 62124, Σέρρες. Στην περίπτωση αυτή, η παραλαβή γίνεται 

αυτοπροσώπως ή µε ταχυµεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής 

(courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την 

έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει 

και πάλι να συµπληρώνουν και να στείλουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των 

ενδιαφεροµένων.  

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το 

ηλεκτρονικό/εκτυπωµένο αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν, από 

άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό 

αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του 

∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 

αρχείου/αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Β.1.8 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 

Πριν την τελική ανάρτηση και δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης προηγήθηκε 

διαδικασία διαβούλευσης επί της διακήρυξης, η οποία διεξήχθη µε 

ηλεκτρονικό τρόπο στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης http://lib.teiser.gr . 

Μετά την ανάρτηση και δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 

µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) 

συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 

παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και τις 13/11/2013. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 

απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα 

ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει 

τη ∆ιακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει 

οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 
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Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία 

της Επιτροπής Ερευνών (Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας) του 

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος)  

Τέρµα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62 124, Σέρρες. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 

εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να 

γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: 

ikalom@teiser.gr  και sioulalib@teiser.gr, χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να 

απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να 

υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), 

µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο 

µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

Β.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

Β.2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 

Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη-µέλη που έχουν υπογράψει τη 

Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου 

Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 

2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την 

Σ.∆.Σ.- ή  

• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 

συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή 
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• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία του κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του 

ΕΟΧ ή του κράτους –µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης 

χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν 

την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα 

τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη 

νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα 

ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε 

αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία 

για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης 

Τα παραπάνω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συνεταιρισµοί ή 

κοινοπραξίες οφείλουν να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις 

παραγράφους Β2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Β.2.6 Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής. 

Β.2.2  Αποκλεισµός Συµµετοχής  

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.2.3 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.2.6 Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 

• Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα µε αµετάκλητη απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης  

• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται 

στο Άρθρο 43.1 του Π∆ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη 
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καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή 

περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

δ)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 

10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες 

ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 

χρεοκοπίας. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 

αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα 

τουλάχιστον µέλος της 

• Όσα πρόσωπα µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε 

περισσότερα του ενός σχήµατα διαγωνιζόµενων. 
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Β.2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την 

Προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά Συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 

118/2007 και τις οικείες διατάξεις όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω: 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

παράρτηµα της παρούσας (Μέρος Γ). Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του 

συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για το ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων 

σαράντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών (8.247,50 €), το οποίο αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ) (Βλέπε και παράγραφο Β.2.7 ). 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα: 

• αναγράφονται τα στοιχεία του εν λόγω διαγωνισµού, στον οποίο 

συµµετέχει  

• δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς του: 

α) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 

60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό 

µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από 

τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. Επιπλέον, και εφόσον ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, 

πρέπει να δηλώνεται επίσης ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψηφίου 

(σηµ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και 

διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, 

εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

αυτής, οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου) δεν έχει 
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καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τις προαναφερόµενες 

πράξεις. 

β) δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

γ) Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε 

οργανισµούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

δ) Είναι κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της 

στο ταχυδροµείο εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο αναγράφοντας 

και το ειδικό επάγγελµά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου 

ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους 

και το ειδικό επάγγελµα τους). 

ε) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση [άρθρο 181 του Ν. 3588/2007, άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 

(ΦΕΚ Α 204/15.9.2011 και άρθρο 106 ια του Πτωχευτικού Κώδικα Ν. 

3588/2007].  

στ) δεν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 

118/07 κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του στο διαγωνισµό . 

ζ) Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) . 

η) αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του  Π.∆. 

118/07, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος, καθώς 

και του άρθρου 25 του Ν.3614/2007. 

θ) Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

∆ιακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα 

τους όρους της.  
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ι) Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του 

Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά σε 

µαταίωση ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού. 

κ) Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης, θα 

προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν (άρθρο 25 του Ν3614/2007), µε βεβαίωση 

παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α΄290), σε σφραγισµένο 

φάκελο, τα επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την 

ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν: 

i) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

ii) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό 

πρόσωπο είναι Α. Ε. 

iii) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι του. 

Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών - κοινοπραξία, η ως 

άνω δήλωση του παρόντος αφορά κάθε µέλος, σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

3. Εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον υποψήφιο, υποβάλλεται 

µαζί µε την προσφορά και συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του υποψηφίου 

προς τον υπογράφοντα. 

4. Νοµιµοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα 

απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, 

δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κ.λπ.), από τα οποία να 

προκύπτει η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα 

πρόσωπα, που δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους. 
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• Για νοµικά πρόσωπα µε µορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε: το ΦΕΚ ίδρυσης 

τους και τις τροποποιήσεις αυτού (ή ισοδύναµα έγγραφα για τις εταιρείες 

της αλλοδαπής).  

• Για νοµικά πρόσωπα µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.: επικυρωµένο 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού της εταιρείας και των 

εγγράφων τροποποιήσεών του. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει 

να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., τα υπόλοιπα µέλη που έχουν δικαίωµα 

να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 

νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά να 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα. 

Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε 

ουσιώδεις  όρους της διακήρυξης αυτής, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξέσµατα, 

διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 

υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η σχετική προσφορά 

απορρίπτεται στο σύνολό της.  

Προσφορά που θα αφορά µία ή µερικές Υπηρεσίες κι όχι το σύνολο του έργου 

της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτεται στο σύνολό της. 

Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν µε την προσφορά τα παραπάνω 

δικαιολογητικά η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση 

(σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις/οδηγίες: 
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1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί 

µε την Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», 

σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου 

Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό 

υποβάλλεται ή όχι 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παράγραφο Β.2.3 και Β.2.7 Εγγύηση 

Συµµετοχής 

ΝΑΙ   

2.  
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα: 

α) αναγράφονται τα στοιχεία του εν λόγω 

διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχει  

β) δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µέχρι και την 

ηµέρα υποβολής της προσφοράς του: 

1. δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα τα 

αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 

60/2007 για κάποιο από τα αδικήµατα του 

Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. Επιπλέον και εφόσον ο υποψήφιος 

είναι νοµικό πρόσωπο πρέπει να δηλώνεται, 

επίσης, ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος του 

υποψηφίου (σηµ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και 

Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές 

αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 

διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο 

Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι 

νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 

προσώπου) δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση για τις προαναφερόµενες 

πράξεις». 

2. δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί 

σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

3. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις 

καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και 

επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Είναι κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ή 

της κατάθεσής της στο ταχυδροµείο 

εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο 

αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα 

αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν 

ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου 

Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το 

ειδικό επάγγελµα τους). 

5. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση [άρθρο 181 του Ν. 

3588/2007, άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 

204/15.9.2011 και άρθρο 106 ια του Πτωχευτικού 

Κώδικα Ν. 3588/2007].  

6. δεν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε 

βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

118/07 κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 

του στο διαγωνισµό. Εφόσον πρόκειται για 

συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί 

νόµιµα. 

7. αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών 

των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του  Π.∆. 118/07 , 

κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος, καθώς και του άρθρου 

25 του Ν. 3614/2004. 

8. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας 

έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα 

τους όρους της.  

9. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για 

απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 

Αναθέτουσα Αρχή, µαταίωσης, ακύρωσης ή 

διακοπής του διαγωνισµού. 

10. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 

σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της 

εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών 

ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν (άρθρο 25 του 

Ν3614/2007), µε βεβαίωση παραλαβής ή 

σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α΄290), σε 

σφραγισµένο φάκελο, τα επιµέρους 

δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό 

πρόσωπο την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα 

πρέπει να υποβάλλουν: 

i) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 

Ο.Ε. Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

ii) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α. Ε. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

iii) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου 

οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 

Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως 

άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών - 

κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του παρόντος, 

αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που 

συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

3.  
Εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον 

υποψήφιο, υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο του υποψηφίου 

προς τον υπογράφοντα. 

ΝΑΙ   

4.  
Νοµιµοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν 

και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., 

ενδεικτικά, καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή 

Πρωτοδικείο, πρακτικά κ.λπ.), από τα οποία να 

προκύπτει η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του 

υποψήφιου, καθώς και τα πρόσωπα, που δεσµεύουν 

το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους . 

• Για νοµικά πρόσωπα µε µορφή Α.Ε και 

Ε.Π.Ε: το ΦΕΚ ίδρυσης τους και τις τροποποιήσεις 

αυτού (ή ισοδύναµα έγγραφα για τις εταιρείες της 

αλλοδαπής).  

• Για νοµικά πρόσωπα µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.: 

επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού της εταιρείας και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του. Στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., τα 

υπόλοιπα µέλη που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν 

µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 

νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη 

νοµική µορφή των εταιρειών. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά να 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε µέλος που συµµετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία. 

5.  Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 

νοµίµως επικυρωµένα. 

 

ΝΑΙ   

Β.2.4 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός 

οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση 

(σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν 

υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», 

σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου 

Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου 
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∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαµβάνεται το 

απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

Β.2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του 

τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 

του π. δ/τος 60/2007 για κάποιο από τα αδικήµατα 

του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ότι 

δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος, κατά την ηµεροµηνία της 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, 

είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το 

οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

ΝΑΙ   

5.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 1   

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 6, παρ. 2, του Π.∆. 118/07, 

δύναται να αντικατασταθούν αυτά από Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της 

χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση, θα δηλώνεται ότι 

στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα προαναφερόµενα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 

καταστάσεις. 

Η Υπεύθυνη αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β.2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

•  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου 

εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 

τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

ΝΑΙ   

                                            
1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω 
Αντιπροσώπου.  



∆ιακήρυξη Τακτικού ∆ιαγωνισµού για τo Υποέργο 1 «Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID/Smart Cards» 

της πράξης 21.1 Β2  «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών» 

ΜΕΡΟΣ Β:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Σελίδα 25 από 87 
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πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 

αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 45 

παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  

•  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας 

εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

•  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 

στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

•  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασής του, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

ήταν εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου 

Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού και εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι την επίδοση της κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

•  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος, κατά την ηµεροµηνία της 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, 

είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως 

προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

ΝΑΙ   

•  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 2   

 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 6, παρ. 2, του Π.∆. 118/07, 

δύναται να αντικατασταθούν αυτά από Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της 

χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση, θα δηλώνεται ότι 

στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα προαναφερόµενα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 

καταστάσεις. 

Η Υπεύθυνη αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

 

                                            
2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω 
Αντιπροσώπου. 
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Β.2.4.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και 

διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) 

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι 

νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 

προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και 

για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του 

οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου 

και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 

υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του, έκδοσης µετά  την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 6, παρ. 2, του Π.∆. 118/07, 

δύναται να αντικατασταθούν αυτά από Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της 

χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση, θα δηλώνεται ότι 
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στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα προαναφερόµενα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 

καταστάσεις. 

Η Υπεύθυνη αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β.2.4.4 Οι συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 

σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου 

Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον 

νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση 

του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισµό των 

εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 

υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

ΝΑΙ   

2.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές 

δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 

και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 

µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το 

οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

∆ιαγωνισµού. 

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

NAI   

10.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 3   

 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 6, παρ. 2, του Π.∆. 118/07, 

δύναται να αντικατασταθούν αυτά από Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της 

χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση, θα δηλώνεται ότι 

στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα προαναφερόµενα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 

καταστάσεις. 

Η Υπεύθυνη αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

 

 

 

 

                                            
3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης  
µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του.  
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Β.2.4.5 Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, 

ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού 

προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και 

για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 

στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 

µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο 

να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

6. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   



∆ιακήρυξη Τακτικού ∆ιαγωνισµού για τo Υποέργο 1 «Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID/Smart Cards» 

της πράξης 21.1 Β2  «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών» 

ΜΕΡΟΣ Β:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Σελίδα 34 από 87 

7. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8. 
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 6, παρ. 2, του Π.∆. 118/07, 

δύναται να αντικατασταθούν αυτά από Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της 

χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση, θα δηλώνεται ότι 

στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα προαναφερόµενα έγγραφα και ότι 

δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 

καταστάσεις. 

Η Υπεύθυνη αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β.2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει 

να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση 

(ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ 

αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

ΝΑΙ   

2.  Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας όπου : 

α) να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

β) να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια 

το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 

Προσφοράς,  

γ) να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 

συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

δ) να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή 

της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

3.  Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει 

η έγκρισή του για τη συµµετοχή του Μέλους: 

α) στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

β) στο ∆ιαγωνισµό. 

ΝΑΙ   

 

Β.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής/Κατακύρωσης 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, 

θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα 

προσκοµίζονται µε νόµιµα θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής. (Π∆ 

118/2007, άρθρο 6 παρ 1, εδαφ. β) 
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Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη 

της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 

έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα 

εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα 

εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει 

σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα 

Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε 

αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα 

του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει 

επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων 

προϋποθέσεων συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 2, του 

Π.∆. 118/2007, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 

εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 
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i) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

1. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :  

• διαθέτει επαγγελµατική εµπειρία στον τοµέα της ανάπτυξης, ανάλυσης, 

σχεδιασµού και διαχείρισης έργων πληροφορικής ή παραµετροποίησης 

λογισµικού, εγκατάστασης λογισµικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης 

και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας 

πληροφοριακών συστηµάτων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκµηριώσει την ανωτέρω ελάχιστη 

προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την Προσφορά του εντός του 

φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

α) Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου 

Αναδόχου: 

- ∆ραστηριότητα, καθώς και προϊόντα/υπηρεσίες στους τοµείς:  

• Ανάπτυξη, ανάλυση, σχεδιασµό και διαχείριση έργων πληροφορικής ή 

παραµετροποίηση λογισµικού, 

• εγκατάσταση λογισµικού και υλικού,  

• υπηρεσίες εκπαίδευσης και επί τω έργω υποστήριξης και 

παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων 

- µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιεί στα ως άνω θέµατα 

(Το στοιχείο βοηθά να τεκµηριωθεί µονοσήµαντα, µε ΝΑΙ/ΟΧΙ, η 

επαγγελµατική σχέση του υποψηφίου µε τις τεχνολογίες των 

πληροφοριακών συστηµάτων. ∆εν έχει σκοπό να διαβαθµίσει ποιοτικά την 

εµπειρία των υποψηφίων).  
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β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά 

σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να 

καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 

συνεργασίας. 

 

Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυµία 
Υπεργολάβου 

Ηµεροµηνία 
Υπεύθ. 
∆ηλώσεων 
Συνεργασίας 

   

   

Απαιτείται η προσκόµιση δύο (2) υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/86 µε 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, µία από τον υποψήφιο ανάδοχο της 

υπηρεσίας και µια από τον υποψήφιο υπεργολάβο µέσω των οποίων θα 

αποδεικνύεται η πρόθεση της µεταξύ τους συνεργασίας. 

 

2. Ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής αποτελεί ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία 5 έτη 

την ανάπτυξη και εγκατάσταση τουλάχιστον µιας Υπηρεσίας Αποθετηρίου, 

αντίστοιχης µε τη ζητούµενη στην Υπηρεσία 2 (βλέπε Μέρος Α, παράγραφος 

Α3.2). 

Αντίστοιχη Υπηρεσία ορίζεται αυτή, που αφορά στην εκτέλεση Έργου 

όµοιου ή ισοδύναµου από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικού 

αντικειµένου, σε όρους εφαρµοσθέντων τεχνολογιών, οικονοµικού µεγέθους, 

µεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίµακας και τεχνολογικής 

και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. 

Ολοκλήρωση µιας Υπηρεσίας µε επιτυχία νοείται ως, η εντός 

χρονοδιαγράµµατος, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση της 

αντίστοιχης υπηρεσίας. 

Για την τεκµηρίωση της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης συµµετοχής, ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει µε την Προσφορά του (εντός 

του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ζητούµενα στην παρακάτω παράγραφο γ. 
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γ) αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης τουλάχιστον µιας υπηρεσίας Αποθετηρίου 

κατά τα τελευταία 5 έτη. Απαιτείται µνεία, για κάθε εκτέλεση, του παραλήπτη, είτε 

εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας εκτέλεσης και του 

ποσού. Οι εκτελέσεις αποδεικνύονται ως εξής: 

-εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρµοδίως 

υπογραφεί από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  

-εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 

παραστατικό ή δήλωση του ιδιώτη Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον 

Νόµιµο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, ή δήλωση του 

υποψηφίου αναδόχου και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου. 

Σηµειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της 

ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων µε απευθείας επικοινωνία µε τους 

προσδιορισµένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 

 

3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για 

να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις των επί µέρους Υπηρεσιών ή του 

συνολικού Έργου, σε όρους απαιτούµενης εξειδίκευσης, επαγγελµατικών 

προσόντων και εµπειρίας. Συγκεκριµένα, λόγω της πολυπλοκότητας του 

έργου απαιτείται κατ’ ελάχιστον να συµµετέχουν στελέχη µε τις παρακάτω 

δεξιότητες: 

Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να έχει πτυχίο Ανωτάτου Ιδρύµατος, τριετή 

τουλάχιστο πείρα ή υπηρεσία ή άσκηση επαγγέλµατος συναφούς προς τις 

προκηρυσσόµενες υπηρεσίες.  

Ο υπεύθυνος Εκπαίδευσης (για όποιες Υπηρεσίες απαιτείται εκπαίδευση) να 

έχει τριετή τουλάχιστο επαγγελµατική εµπειρία στο σχεδιασµό και υλοποίηση 

έργων πληροφορικής.  

Ο υπεύθυνος Έργου και ο υπεύθυνος Εκπαίδευσης µπορεί να συµπίπτουν 

στο ίδιο άτοµο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκµηρίωση κάλυψης της 

ανωτέρω προϋπόθεσης συµµετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά 
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του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκµηρίωσης: 

 

δ) Κατάσταση τουλάχιστον τριών (3) ατόµων εκ των µονίµων στελεχών του 

υποψηφίου Αναδόχου ή του Υπεργολάβου ή εξωτερικού/ών 

συνεργάτη/ών, που θα απασχοληθούν κατά την ανάπτυξη των 

Υπηρεσιών που προκηρύσσονται, κατά ειδικότητα, ιδίως δε των 

υπευθύνων του έργου και του υπευθύνου εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το 

ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/Α 
Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας 
Έργου  

Ιδιότητα στελέχους 
(υπάλληλος αναδόχου/ 
υπεργολάβου/εξωτερικός 
συνεργάτης) 

Ρόλος 
στην 
Οµάδα 
Έργου - 
Ειδικότητα 

Ανθρωποµήνες 
απασχόλησης 
στο έργο 

     
     
     
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1  

 

Όλα τα παραπάνω στελέχη, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή 

εµπειρία στην ανάπτυξη έργων πληροφορικής, ενώ όπως 

προαναφέρθηκε ο Υπεύθυνος του έργου πρέπει διαθέτει και πτυχίο 

Ανωτάτου Ιδρύµατος. 

 
ε) Ο πίνακας της Οµάδας Έργου θα συνοδεύεται απαραίτητα και από τα 

σύντοµα Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας που θα 

εκτελέσει το Έργο (βάσει του υποδείγµατος Γ2, στο Μέρος Γ της 

∆ιακήρυξης), από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη 

αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά 

προσόντα και η εµπειρία του µέλους σχετικά µε  τις απαιτήσεις που 

αναλαµβάνει, όπως προκύπτει από τον ρόλο του στην οµάδα Έργου.  

 

4. Βούληση της Αναθέτουσας Αρχής είναι η προστασία της επένδυσής της 

από κάθε άποψη. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταθέσει µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) 

υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των κάτωθι: 
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στ) 1. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τα δικαιώµατα του πηγαίου κώδικα 

(source code) ή της παραµετροποίησης των εφαρµογών λογισµικού που 

θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα, τα οποία 

µπορεί να διαχειρίζεται (όχι να τα εκµεταλλεύεται εµπορικά). 

2. Τη δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να προβεί στην τήρηση 

απεριόριστου αριθµού αντιγράφων ασφαλείας του λογισµικού. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΕIΣ 

1. Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης, ο οποίος 

υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισµού εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την λήψη του σχετικού αιτήµατος. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω 

στοιχείων τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης που θεωρεί 

ότι τεκµηριώνει την ικανότητα για συµµετοχή του στον διαγωνισµό στην 

ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών µόνο κατά την υποβολή της 

πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/ 

Κοινοπραξία οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής αρκεί να 

καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα µέλη. 

4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισµού,  

προσφορά για το σύνολο του έργου της παρούσας διακήρυξης. 

5. Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συµµετοχής 1 και 2 ανωτέρω, 

από τρίτους, σύµφωνα µε το άρθρο 46 (παράγραφος 3) του Π∆ 60/2007. 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση – εντός του φακέλου 

δικαιολογητικών συµµετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσµευσης του 

τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύµβασης, θα θέσει στη διάθεση του 

υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους.  

6. Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της 

ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα. 
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Β.2.7 Εγγύηση Συµµετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, της 

οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), 

δηλαδή να αντιστοιχεί στο ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά 

Ευρώ και πενήντα λεπτών (8.247,50 €). 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο 

τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις 

µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που 

λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την 

ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. 

1. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε 

κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι 

συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα (παραγρ. Γ1.1, Μέρος Γ). 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα 

κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη 

Σύµβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής της Σύµβασης- την 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο Β5.1 (σηµείο 7), ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα 

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή 

του στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται (σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π∆ 

118/2007) έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µετά την έκδοση σχετικής 

απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. 
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4. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) 

τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και 

επιστρέφεται στον Ανάδοχο του ∆ιαγωνισµού µε την κατάθεση από 

αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους 

Αναδόχους µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία της 

απόφασης περί αποκλεισµού, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 

ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή µέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που 

αποκλείστηκε. 

5. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής 

περιλαµβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

Β.3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

Β.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε 

περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και 

η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του 

συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την 

Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε 

συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα στα Γραφεία του Ειδικού 

Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο 

Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος) Τέρµα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62 124 Σέρρες. 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται στο 

αρµόδιο Τµήµα Πρωτοκόλλου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας 

του Ιδρύµατος (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος). Προσφορές που 

πρωτοκολλούνται µετά την ορισµένη κατά το άρθρο Β.1.6  της παρούσας 

∆ιακήρυξης ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη. Η ηµεροµηνία αυτή 
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αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας 

αρχής όπου γίνεται και χρονοσήµανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι Προσφορές 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα 

περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 

ώρα υποβολής τους. 

∆ε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την 

καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 

έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή 

της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Β.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο 

που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα 

νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 

προσδιορίζονται παρακάτω, στην παρ. Β.3.2.1-Περιεχόµενα φακέλου 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 

ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο µε τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες 

παραγράφους.  

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται 

στην παρ. Β.3.2.2 - Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική Προσφορά». Όπου είναι 

δυνατό, τα στοιχεία να οµαδοποιούνται ανά υπηρεσία. 
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Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία 

προσδιορίζονται στην παρ. Β.3.2.3-Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική 

Προσφορά». Βλέπε το πρότυπο για τους πίνακες οικονοµικής 

προσφοράς στο Μέρος Γ, παράγρ. Γ4.). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη 

φάση υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής. 

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD), εκτός 

των τεχνικών φυλλαδίων, 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Σηµείωση 1: Σε περίπτωση που σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων 
είναι δυνατό να συµπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να 
υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. 

Σηµείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυµητό ο σφραγισµένος φάκελος Τεχνικής 

Προσφοράς να έχει διαστάσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιµες από πλευράς 

φύλαξης και ανάγνωσης πχ. 60 εκ. x 80 εκ. 

Σηµείωση 3: Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν 

είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
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φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις 

του κυρίως φακέλου. 

Οικονοµική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD)  

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ι∆ΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ/ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/RFID-SMART CARDS» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
/ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 25/11 /2013 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 

υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 

επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 
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Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα 

συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία 

που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, 

πρέπει να υπάρχει συνεχής αρίθµηση, ενώ πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς 

η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το 

περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και 

τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το 

πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή 

τους, η τάξη και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 

∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», 

«συµφωνούµε και αποδεχόµεθα», κ.λπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν 

ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Εάν υπάρχει στην 

Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια 

Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, 

διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας 

αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται 

συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, 

είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό 

πίνακα την επεξήγησή τους. 
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Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών 

συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης 

υλικών, ειδών εξοπλισµού κ.λπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται 

αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση 

ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται 

µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η 

παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, 

εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή. 

Β.3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε 

υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές και 

τις τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό και τα οποία 

προσδιορίζονται στις παραγράφους: 

• Β.2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, 

•  Β.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις-∆ιευκρινίσεις 

• Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής,  

•  Β.2.7 Εγγύηση Συµµετοχής. 
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Β.3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, πρέπει να περιέχει τα παρακάτω σε σειρά:  

(O υποψήφιος ανάδοχος αναφέρεται ρητά στις παραγράφους Α.3.1 έως και Α3.4, του 
Α΄ Μέρους του ∆ιαγωνισµού, όπου γίνεται η περιγραφή του φυσικού αντικειµένου και 
των απαιτήσεων υλοποίησης κάθε Υπηρεσίας, καθώς και στους πίνακες 
συµµόρφωσης του Μέρους Γ, παράγρ. Γ3):   

 

Α Υλοποίηση του Έργου (Μεθοδολογία – 
Χρονοδιάγραµµα) 

Αναφορά στα τεύχη 
∆ιακήρυξης 

Α.1 

Μεθοδολογία διοίκησης και υλοποίησης Έργου: Ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα περιγράψει τη µεθοδολογία 
διαχείρισης και υλοποίησης που προτείνει. Θα 
περιγράψει ποιες αρχές ποιότητας διοίκησης έργων 
πληροφορικής θα ακολουθήσει. Θα αποσαφηνίσει 
την κατανοµή πόρων και προσωπικού στις διάφορες 
φάσεις υλοποίησης του Έργου και εν γένει πως θα 
διασφαλίσει την εύρυθµη υλοποίηση και επίτευξη 
των στόχων του έργου, στο σύνολό του. 

Α.3.1 έως και Α3.4 

Α.2 

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης και Οργάνωση των 
Παραδοτέων του Έργου (να περιγραφούν οι φάσεις 
υλοποίησης κάθε υπηρεσίας. Να ενταχθούν στο 
χρονοδιάγραµµα και οι φάσεις εκπαίδευσης 
διαχειριστών και πιλοτικής λειτουργίας των 
υπηρεσιών. Να αναφερθούν οι προβλεπόµενοι 
µήνες παράδοσης των παραδοτέων, από την 
υπογραφή της σύµβασης. Να ενταχθούν στο 
χρονοδιάγραµµα τα ορόσηµα του Έργου).  
 

Βλέπε Α2.4 (κρίσιµοι 
παράγοντες 
επιτυχίας).  

Βλέπε Παραγρ. Α4.1, 
Α4.2 (Ορόσηµα και 

Ενδεικτικό 
Χρονοδιάγραµµα 

Έργου).  
Βλέπε  ενδεικτικές 
φάσεις υλοποίησης 
στο Μέρος Α, παρ. 
Α3.1.4 και Α3.1.5, 

A3.2.10 και Α3.2.11, 
A3.3.9 και Α3.3.10, 
A3.4.8 και Α3.4.9 

Β Κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών και 
απαιτήσεων για τις Υπηρεσίες του Έργου 

 

Β.1 

Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά λύσης (ο 
υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να δώσει µία γενική 
περιγραφή των µέσων (υλικό και λογισµικό) µε τα 
οποία θα υλοποιήσει την κάθε Υπηρεσία. Θα 
παρουσιάσει τη φυσική αρχιτεκτονική, τις 
πλατφόρµες ανάπτυξης, τα ανοιχτά λογισµικά και θα 
δώσει έµφαση στα πλεονεκτήµατα και τις 

Α.3.1 έως και Α.3.4 
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δυνατότητες της προτεινόµενης λύσης. Θα 
περιγράψει τις απαιτήσεις Υλικού και Λογισµικού της 
προσφερόµενης λύσης. Οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει να υποβληθούν µε τη µορφή αναφοράς 
(ενδεικτική έκταση: 1-3 σελίδες ανά Υπηρεσία).) 

Β.2.1 

Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικού, για τις Υπηρεσίες 1 
και 4 (Να υποβληθούν τα τεχνικά φυλλάδια για κάθε 
συσκευή ή υλικό εξάρτηµα που προσφέρει ο 
υποψήφιος ανάδοχος) 

Α3.1.2, Α3.1.3, 
Α.3.4.1, Α3.4.2 

Β.2.2 

Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισµικού για τις 
Υπηρεσίες (Να υποβληθούν τα τεχνικά φυλλάδια 
που τεκµηριώνουν τα χαρακτηριστικά και τις 
δυνατότητες του λογισµικού που προσφέρει ή θα 
αναπτύξει ο υποψήφιος ανάδοχος) 

Α3.2.3, Α3.2.4, 
Α3.2.5, Α3.2.6, 
Α.3.3.2, Α3.3.3, 

Α3.4.1.3.2(5), Α3.4.2 

Β.3 ∆ιαλειτουργικότητα και ∆ιασυνδεσιµότητα 
υπηρεσιών/υλικού/λογισµικού (Να περιγραφούν και 
τεκµηριωθούν µε βάση τεχνικά φυλλάδια ή τεχνικές 
εκθέσεις) 

Α3.2.4, Α3.3.4, 
Α.3.4.3 

Γ. 

Πίνακες Συµµόρφωσης στις βασικές τεχνικές 
προδιαγραφές των Υπηρεσιών του Έργου (να 
υποβληθούν συµπληρωµένοι οι πίνακες συµ-
µόρφωσης Υ1.1 έως και Υ4.2.1) 

Βλέπε Μέρος Γ, 
παράγραφος Γ3 

∆. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας: Περιλαµβάνεται ο 
πίνακας συµµόρφωσης Υ5 µε τίτλο: «Εγγύηση 
και εξασφάλιση καλής λειτουργίας των Υπηρεσιών»  

Βλέπε Μέρος Γ, παρ. 
Γ3.5  πίνακας Υ5. 

Ε. 

Εκπαίδευση: περιλαµβάνεται ο πίνακας 
συµµόρφωσης Υ6 µε τίτλο Προσφορά 
Εκπαίδευσης στις λειτουργίες των υπηρεσιών. 
Επίσης: να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραµµα 
εκπαίδευσης που προτείνει ο υποψήφιος ανάδοχος, 
ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία όπου απαιτείται 
εκπαίδευση 

Βλέπε Μέρος Γ, παρ. 
Γ3.6 πίνακας Υ6.  

Επίσης, βλέπε Μέρος 
Α, Α3.2.7, Α3.3.7, 

Α3.4.6 

Ζ. 

Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς, χωρίς τιµές  
Η εµφάνιση τιµής/ τιµών στον εν λόγω πίνακα 
αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 
Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις 
λογισµικού και αυτές παρέχονται από τον 
κατασκευαστή του λογισµικού σαν ξεχωριστό 
προϊόν/υπηρεσία µε αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω 
προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονοµικής 
Προσφοράς (χωρίς τιµές). 

(βλέπε Μέρος Γ, 
παράγραφος Γ4) 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- υλικό τεκµηρίωσης για τον εξοπλισµό και το λογισµικό (εγχειρίδια, τεχνικά 

φυλλάδια, κ.λπ.) 
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- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά 

του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που 

τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια 

αξιολόγησης 

 

Παρακάτω δίνονται ορισµένες επεξηγήσεις για τον τρόπο που ο 

υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιλάβει στον φάκελό του, ορισµένα 

από τα παραπάνω στοιχεία. 

Στοιχείο Γ: Πίνακες συµµόρφωσης στις βασικές τεχνικές 

προδιαγραφές των Υπηρεσιών του Έργου 

Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός (που 

σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) 

τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, 

θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές 

που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη «Επιθυµητή» τότε αποτελεί 

προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούµενο και Προσφορές που 

υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιµούνται, επί τω βελτίω σύµφωνα µε 

τη συναφή οµάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 

αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης 

της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της 

Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή 

του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και 

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα 

στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται 
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αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες 

πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 

Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, 

µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική έκθεση κτλ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει 

τη συµφωνία ή υπερκάλυψη και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγρ. 

4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους 

Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω 

και έναν από τους όρους στον πίνακα συµµόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν 

υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και υπάρχει επίπτωση στη συνολική 

βαθµολογία. 

Β.3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατατίθεται επί ποινή 

αποκλεισµού εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) και φέρει την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να 

γίνει για κάθε υπηρεσία χωριστά, σύµφωνα µε τους πρότυπους πίνακες της 

οικονοµικής προσφοράς του µέρους Γ, παράγραφος Γ4. Επισηµαίνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισµού, 

προσφορά για το σύνολο του έργου, δηλαδή για όλες τις Υπηρεσίες της 

παρούσας διακήρυξης. 

Β.3.2.4 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, 
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πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου 

τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.2.4 ∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης. 

Β.3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 

τέσσερις (4) µήνες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη τεσσάρων (4) 

µηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να 

γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνον 

εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή µέρος της αποσυρθεί, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια 

Β.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 

υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 

δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
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Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι 

απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν 

αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην 

Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς 

προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Β.3.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα 

Η τιµή της Προσφοράς θα εκφράζεται σε Ευρώ. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται 

οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 

ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού, 

στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το 

ποσό µε το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την 

αρµόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα 

αναφέρονται στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιµές 

µετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά 

συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού 

τιµήµατος της Προσφοράς. 

Το συνολικό ποσό της οικονοµικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ θα 

λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Προσφορά που δεν δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 

συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 

υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. Mέρος Γ, παράγραφος Γ4). 
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Οι τιµές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της 

Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση 

της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους 

πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για τη τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 

προµηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Β.4 ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγηση Προσφορών 

Β.4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης 

Προσφορών και Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

Β.4.1.1 ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αποσφράγιση 

Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των 

Προσφορών στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του 

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, 

Σέρρες) παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων τους.  

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή 

πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η 

ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των Προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα 

∆ιακήρυξη. 
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1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση από 

την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

2. Προσφορές που υποβάλλονται στην παραπάνω Επιτροπή µετά την 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

3. Κατά το άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι 

διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους. 

4. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι 

λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό και µπορούν 

να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων Προσφορών (από τους 

φακέλους των ∆ικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών). Η 

εξέταση των Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

19 του Π∆ 118/2007, χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της 

Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή 

αναµετάδοση. 

5. Όσοι από τους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό επιθυµούν να λάβουν 

γνώση του περιεχοµένου των άλλων Προσφορών (από τους φακέλους 

των ∆ικαιολογητικών, των Τεχνικών και των Οικονοµικών Προσφορών) 

µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 

αξιολόγησης ύστερα από επικοινωνία τους µε την αρµόδια Επιτροπή, 

προκειµένου να καθοριστεί η σχετική ηµεροµηνία και ώρα. Η εξέταση 

των Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του 

Π∆ 118/2007, χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσα 

Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή µε οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναµετάδοση. 

6. Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και 

πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων 

στους Συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε 

ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την 

αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
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Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών 

οι Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 

τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

7. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καµία 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή του διαγωνισµού έχει όµως 

το δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προµηθευτή την 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για 

τον προµηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των 

υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την ηµέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της 

Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού. Σηµειώνεται ότι από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται 

υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα διευκρινιστικά σηµεία που 

ζητήθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, καθώς και οι φάκελοι 

των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς και µονογράφονται από την 

Επιτροπή όλα τα φύλλα (εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια των 

κατασκευαστών), καθώς και οι ίδιοι οι φάκελοι. 

2. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

µονογράφεται, τίθεται σφραγίδα από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια 

τοποθετείται σε χωριστό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από 

την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική 

προσφορά στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία 

και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως. 
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3. Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των λοιπών στοιχείων των 

διαγωνιζοµένων, καθώς και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται 

από την εκάστοτε αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού.  

4. Σε πρώτη φάση η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 

που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών τους σε πρακτικό 

το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Με αυτό εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του 

γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή του. 

5. Σε δεύτερη φάση η αρµόδια Επιτροπή αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές 

και εισηγείται µε σχετικό πρακτικό στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται 

στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή του. 

6. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς επαναφέρεται για όσες προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου 

διοίκησης του φορέα, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 

στοιχείων της προσφοράς (δικαιολογητικά, Τεχνική Προσφορά), σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο 

διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 

7. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισµού.  

8. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς, 

µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια 

συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση 

αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή, σε 

κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 

διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύµφωνα µε τα κριτήρια 
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αξιολόγησης και το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισµού, από τον οποίο 

προκύπτει ο προτεινόµενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος 

Ανάδοχος. 

10. Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του 

γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.  

11. Οικονοµικές προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής διεξαγωγής 

του διαγωνισµού είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση 

ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή. 

Σηµείωση: 

Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα µέσα (CDs) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά 

αρχεία των Τεχνικών και των Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα, 

• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (cd) αυτό 

επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να προσκοµίσει νέο, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες 

απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, εντός δύο (2) ηµερών από την µε απόδειξη 

παραλαβής, έγγραφη ενηµέρωση. 

Β.4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών  

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη Προσφορά, για το σύνολο των προσφερόµενων 

Υπηρεσιών. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας Προσφοράς η αρµόδια 

Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 
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- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες 

Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονοµικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συµφέρουσας 

Προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = (70) * ( Βi / Βmax ) + (30) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή 

συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των 

Προσφορών και τη βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, τα οποία 

παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) αντίτυπα. 

Β.4.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα “Κριτήρια 

Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. Β.4.1.4. 

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε 100 έως 120 

βαθµούς.  
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Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / 

προδιαγραφές [απαράβατοι όροι], 

-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές 

[απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, και 

υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις 

της ∆ιακήρυξης. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί 

µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο 

στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθµολογία της κάθε 

Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

Β.4.1.4 Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

των Υπηρεσιών 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ανατρέξει στις προδιαγραφές που 

ορίζονται ανά υπηρεσία, στις αντίστοιχες παραγράφους του µέρους Α της 

παρούσας ∆ιακήρυξης, όπου ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. 

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή 

του καταλληλότερου, θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 
1 Μεθοδολογία - Χρονοδιάγραµµα (25%) 

1.1 Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης του Έργου 
(Βλέπε στοιχείο Α1 στον πίνακα της παρ. Β3.2.2) 

10% 

1.2 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης και Οργάνωση 
Παραδοτέων (βαθµολογείται η λογική ακολουθία και 
οργάνωση των παραδοτέων ως προς την εξυπηρέτηση 
της συνέργειας των Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου. 
Κρίνεται το πόσο ρεαλιστικό είναι το χρονοδιάγραµµα) 
(Βλ. στοιχείο Α2 στον πίνακα της παρ. Β3.2.2) 

15% 



∆ιακήρυξη Τακτικού ∆ιαγωνισµού για τo Υποέργο 1 «Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID/Smart Cards» 

της πράξης 21.1 Β2  «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών» 

ΜΕΡΟΣ Β:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Σελίδα 62 από 87 

2 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (60%) 

2.1 Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά λύσης (Βλέπε 
στοιχείο Β1 στον πίνακα της παρ. Β3.2.2) 

10% 

2.2 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικού και 
Λογισµικού (Βλέπε στοιχείο Β.2.1, Β.2.2  και στοιχείο Γ 
στον πίνακα της παρ. Β3.2.2) 

30% 

2.3 Χαρακτηριστικά ∆ιαλειτουργικότητας και 
∆ιασυνδεσιµότητας (Βλέπε στοιχείο Β3 και στοιχείο Γ 
στον πίνακα της παρ. Β3.2.2) 

20% 

3 Εκπαίδευση, Υποστήριξη, Καλή Λειτουργία 15% 

3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, υποστήριξη κατά την πιλοτική 
φάση λειτουργίας των υπηρεσιών. Εγγύηση Καλής 
Λειτουργίας. (Βλ. στοιχεία ∆, Ε στον πίνακα της παρ. 
Β3.2.2) 

15% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Σε σχέση µε τα παραπάνω «Κριτήρια Αξιολόγησης» δίνονται οι παρακάτω 

επεξηγήσεις: 

 

Οµάδα Κριτηρίων 1: Μεθοδολογία – Χρονοδιάγραµµα  

Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης  

Θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της µεθοδολογίας διαχείρισης και 

υλοποίησης στις συγκεκριµένες απαιτήσεις της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας - Σερρών. Επίσης, εξετάζεται αν και κατά πόσο εφαρµόζονται 

αρχές ποιότητας διοίκησης έργων πληροφορικής και διασφαλίζεται η εύρυθµη 

υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του έργου, µέσω της ορθολογικής 

κατανοµής πόρων και προσωπικού στις διάφορες φάσεις υλοποίησης. 

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης και Οργάνωση Παραδοτέων 

θα αξιολογηθεί η λογική ακολουθία και οργάνωση των παραδοτέων µε 

κριτήριο την εξυπηρέτηση της συνέργειας των Υπηρεσιών. Εξετάζεται κατά 

πόσο το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα είναι ρεαλιστικό (πχ. αναγνώριση και 

αντιµετώπιση εξωτερικών αλληλεξαρτήσεων) και η διάρθρωσή του εξυπηρετεί 

τους στόχους και τα ορόσηµα του έργου, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο 

Μέρος Α της ∆ιακήρυξης. 
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Οµάδα Κριτηρίων 2: Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης   

Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά λύσης 

Θα αξιολογηθεί ο βαθµός πληρότητας της λύσης που θα προσφερθεί και θα 

εξεταστεί κατά πόσο η λύση ενσωµατώνει χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν 

τις λειτουργικές απαιτήσεις που περιγράφονται στη διακήρυξη. Θα 

αξιολογηθούν η φυσική αρχιτεκτονική, οι πλατφόρµες ανάπτυξης, τυχόν 

ανοιχτά λογισµικά και λοιπά γενικά χαρακτηριστικά της λύσης, για την κάθε 

προσφερόµενη υπηρεσία.  

Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικού και Λογισµικού 

Έµφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών για το 

Υλικό και το λογισµικό εφαρµογών, όπως ορίζονται στους πίνακες 

συµµόρφωσης του Μέρους Γ. 

Χαρακτηριστικά ∆ιαλειτουργικότητας και ∆ιασυνδεσιµότητας 

Θα αξιολογηθεί ο βαθµός επάρκειας της προσφερόµενης τεχνικής λύσης 

σχετικά µε τα ζητούµενα χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας, σε ότι αφορά 

κυρίως στις υπηρεσίες ολοκλήρωσης µε τις υφιστάµενες υποδοµές και 

διεργασίες (π.χ. διαλειτουργικότητα µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

Σύστηµα Βιβλιοθήκης, µε το υπάρχον σύστηµα οπτικής αναγνώρισης 

τεκµηρίων, µε το σύστηµα ασφαλείας µαγνητικών ταινιών κ.λπ). 

Οµάδα Κριτηρίων 3: Εκπαίδευση, Υποστήριξη, Καλή Λειτουργία  

Θα αξιολογηθεί το πρόγραµµα εκπαίδευσης που θα υποβάλλει ο υποψήφιος 

ανάδοχος καθώς και οι υπηρεσίες υποστήριξης στο πλαίσιο της πιλοτικής 

φάσης και στην περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Β.4.1.5 ∆ιαµόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς  

Το συγκριτικό κόστος Κ (τύπος παραγράφου Β.4.1.2) κάθε προσφοράς 

περιλαµβάνει το κόστος υλοποίησης των απαιτούµενων υπηρεσιών και κάθε 

άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Οικονοµική του 
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Προσφορά. Για την οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη 

το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ. 

Β.4.1.6 ∆ιαδικασία κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της 

Αξιολόγησης των Προσφορών, µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 

Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, καλείται να 

υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 

(Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. 

Β.2.4), προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από αρµόδια Επιτροπή. Τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο. 

Σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται 

ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, µονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του 

Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών µε την ειδική διατρητική 

µηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να 

παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονοµική 

Προσφορά. 

Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται 

στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται µε 

σχετική του απόφαση και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους 

Αναδόχους η απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα 

Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο 

∆ιαγωνισµός, να υποβάλλει τα απαραίτητα ∆ικαιολογητικά και Νοµιµοποιητικά 

έγγραφα για την υπογραφή της Σύµβασης, τα οποία θα είναι σύµφωνα µε την 

επιστολή της πρόσκλησης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την 
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υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης 

συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής 

Συµµετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον 

επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων υποψήφιο 

Ανάδοχο, να υποβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η 

διαδικασία ως ανωτέρω. 

Β.4.2 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε 

κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 

Β.2.1.  

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε 

υποχρέωσης της παρ. Β.2.3, Β.2.5, Β.2.6.  

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συµµετοχής της παρ. Β.2.6.  

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 

προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της 

∆ιακήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 
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9. Προσφορά που η προσφερόµενη εγγύηση είναι µικρότερης χρονικής 

διάρκειας από την ελάχιστη ζητούµενη και δεν καλύπτει το σύνολο της 

προσφερόµενης λύσης. 

10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

11. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι 

σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη 

υπόψη” ή γενικόλογες απαντήσεις χωρίς τεχνική κ.λπ. τεκµηρίωση. Κατά 

την κρίση της Επιτροπής, προσφορά µε γενικές και ασαφείς απαντήσεις 

θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.  

12. Προσφορά που αφορά µόνο σε µέρος του Έργου (από τις Υπηρεσίες 1 

έως 4, όπως περιγράφονται στο Μέρος Α) και όχι στο σύνολό του.  

13. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά: Ως υπερβολικά χαµηλή, 

ορίζεται η Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος (βλ. 

Β.4.1.5.) είναι µικρότερο του 80% της διαµέσου (median) του συγκριτικού 

κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών. Πριν την απόρριψη 

µιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη 

αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε 

την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές 

λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / καινοτοµία της 

προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω 

αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται.  

14. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου 

κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη 

∆ιακήρυξη), ή σε µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των 

αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς.  

15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Συµµόρφωσης 

και των Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές. 
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16. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Οικονοµικής 

Προσφοράς χωρίς τιµές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής 

Προσφοράς µε τιµές.  

17. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό 

του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, 

ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά 

υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην παρούσα. 

Β.4.3 Προσφυγές 

Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την 

διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007. 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε 

αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, 

επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής 

προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται 

και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των 

δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8 α του Π.∆. 

118/2007.  

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη 

διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 

(1) Στον ανοικτό διαγωνισµό, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 

δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας 

υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
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συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών.  

H ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που 

αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την 

διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 

διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την 

οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά 

εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το 

αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από 

γνωµοδότηση αυτού.  

Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από 

την υποβολή της. 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική 

απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο 

ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή 

παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την 

υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από 

το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει 

την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την 

λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, 

όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των 

άρθρων 6, 8 και 8 α Π∆ 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) 
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εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 

ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την 

υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται 

από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο 

εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 

από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός 

από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους 

χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη 

γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε 

αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.  

5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 

του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 

118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε 

ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την 

διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή.  

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 

και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 

το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό 

προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 

χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 

παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό 

εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των 



∆ιακήρυξη Τακτικού ∆ιαγωνισµού για τo Υποέργο 1 «Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID/Smart Cards» 

της πράξης 21.1 Β2  «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών» 

ΜΕΡΟΣ Β:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Σελίδα 70 από 87 

Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να 

αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω 

ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν. 3377/2005 (Α’ 202)].  

Β.4.4 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 

Προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση 

γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης µε 

απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από 

γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.  

Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν Ανάδοχο για το σύνολο του Έργου.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την 

Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆ 118/2007. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον 

∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη 

ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή 

πραγµατικού ανταγωνισµού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα 

έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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Β.5 Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης 

Β.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση. 

2. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της 

προσφοράς του προµηθευτή µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 

διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του 

διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο 

κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 

διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση 

της προσφοράς του προµηθευτή. 

3. Η σύµβαση θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιµή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής. 

4. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

5. Η Σύµβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί (ύστερα από προηγούµενη 

έγκριση της ΕΥ∆ Ψ.Σ.) µε τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής και 

του Αναδόχου, εφόσον εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου, όπως 

προδιαγράφηκε. 

6. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
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α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 

εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά 

µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που 

παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από 

τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 

κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

7. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός υποχρεούται να 

προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες  από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 

των αποτελεσµάτων του ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, για 

υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

10% του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ο 

προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το 

αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των 

υλικών/Υπηρεσιών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην 

περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών/Υπηρεσιών αρχίζει να 

υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. 

Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 

10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των 

υλικών/Υπηρεσιών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης. 

8. Αν περάσει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν 

καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, εντός του ανωτέρω 

χρονικού ορίου, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος (σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
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στο άρθρο 34 του Π∆ 118/2007), και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή 

την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της 

Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση 

αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

9. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

(βλ. Γ.1.2). 

10. Η Εγγύηση Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο 

κατακυρώθηκε η Σύµβαση, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της 

προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Σε περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς, επιστρέφεται εντός τριών (3) ηµερών από την παρέλευση της 

προθεσµίας για την άσκηση της προβλεπόµενης ενδικοφανούς 

προσφυγής ή του προβλεπόµενου ένδικου βοηθήµατος ή, σε περίπτωση 

απόρριψης του προβλεπόµενου ένδικου βοηθήµατος, εντός τριών (3) 

ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Αναθέτουσα 

Αρχή. Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων 

τους επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

11. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και µετά την 

κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. 

12. Εάν µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και πριν από την παράδοση 

του Έργου (εξοπλισµού/λογισµικού), στα πλαίσια της πρότασης 

επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα/ εκδόσεις, 

αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν 

και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των προσφερθέντων, µε 

την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική 

επιβάρυνση. 
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Β.5.2 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

Στην Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ρητά, ώστε να επιλέγεται µε 
σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωµής: 
 
1 α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 

του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µετά την 
υπογραφή της Σύµβασης, έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 
µέχρι ποσού που θα αντιστοιχεί στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
συµβατικού τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), συντεταγµένης 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα (βλ. Παράγραφος Γ.1.4, Μέρος Γ). Η 
παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη όπως εκάστοτε ισχύει "Περί 
∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες 
∆ιατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα 
υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία 
οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισµό του τόκου θα 
λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του 
∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης 
της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες. Η 
εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα 
επιστραφεί µε την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 
β) Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού 
παρακρατηθεί ο µε τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος. 
 

2 α) Το 70% του συµβατικού τιµήµατος µε την ολοκλήρωση και την 
παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν στην υλοποίηση του 
φυσικού αντικειµένου των Υπηρεσιών 1,2,3,4 (πλην της εκπαίδευσης και 
των φάσεων πιλοτικής λειτουργίας). 
β) Το υπόλοιπο 30% του συµβατικού τιµήµατος µε την ολοκλήρωση της 
εκπαίδευσης και των φάσεων πιλοτικής λειτουργίας, δηλαδή µετά την 
οριστική παραλαβή του συνόλου του Έργου. 

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δε δηλώνεται ο ένας από τους 

παραπάνω τρόπους πληρωµής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται τον 

προεπιλεγµένο τρόπο 2 για την πληρωµή του.   

Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση 

των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωµή. 
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Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση 

φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η εξόφληση θα γίνεται από τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού κατά 

κανόνα εντός 30 µερών από την παραλαβή του σχετικού τιµολογίου από τον 

ανάδοχο µε προϋπόθεση την έγκαιρη και επαρκή χρηµατοδότηση του έργου 

από το φορέα χρηµατοδότησης.  

Β.5.3 Εκτελωνισµός - Φόροι - ∆ασµοί 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισµό του εξοπλισµού, τον οποίο θα 

παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία στους χώρους 

εγκατάστασής του. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Β.5.4 Περίοδοι Εγγύησης  

Για την καλή λειτουργία του Έργου, µετά την οριστική παραλαβή του, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Λειτουργίας (βλ. υπόδειγµα Γ.1.3), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 

ποσοστό 2,5% του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  µε 

χρόνο ισχύος µεγαλύτερο από την Περίοδο Εγγύησης κατά ένα (1) µήνα και η 

οποία επιστρέφεται µε τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης.  

Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 

του συνόλου του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να 

αποκαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη σχετική 

ειδοποίηση, οποιαδήποτε βλάβη προκύψει.   

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται µετά τη λήξη της περιόδου 

Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους. 
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Β.5.5 Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου  

Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου από υπέρβαση 

τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου 

επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα 

παραδοτέα δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα 

καθυστέρησης: 

� ποσοστό 0,2% επί της συµβατικής τιµής των παραδοτέων που 

καθυστερούν.  

Η ίδια ρήτρα 0,2 % θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει 

παραδοθεί ένα µέρος του εξοπλισµού/ λογισµικού αλλά είναι αδύνατον να 

χρησιµοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας, λόγω της καθυστερηµένης ή 

µεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου συµπληρωµατικού για τη 

λειτουργία εξοπλισµού/ λογισµικού. 

� σε περίπτωση που προκύψει ποσοστό που υπερβαίνει το 20% επί 

της συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν ο 

ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος 

2. Αν κατά την περίοδο εγγύησης Καλής Λειτουργίας ο ανάδοχος δεν 

αποκαταστήσει δεισλειτουργία υπηρεσίας-προϊόντος, που θα του 

επισηµανθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός του προβλεπόµενου 

διαστήµατος των δέκα εργάσιµων ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση, τότε 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα 

καθυστέρησης: 

� ποσοστό 0,2% επί της συµβατικής τιµής των υπηρεσιών που 

δυσλειτουργούν εξαιτίας του προβλήµατος.  
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Εφόσον το πρόβληµα δεν διορθώνεται, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 

φροντίσει για την αποκατάσταση από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του 

Αναδόχου. 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 

Ανάδοχος αποδείξει ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε ανώτερη βία ή σε 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν 

δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα 

υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε µήνες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 

Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς 

µεταθέσεις. 

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη 

Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα 

παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα 

καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης. 

7. Οι ρήτρες καθυστέρησης στην αποκατάσταση δυσλειτουργιών στο πλαίσιο 

της εγγύησης καλής λειτουργίας θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα 

επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβάλλονται 

από τον ανάδοχο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής 

Λειτουργίας. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα 

µέλη της Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα 

τα µέλη της Ένωσης.  

9. Σε περίπτωση που η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας 

Αρχής διαπιστώσει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται στις 

προβλεπόµενες προδιαγραφές, τα απορρίπτει και ζητά την αντικατάστασή 

τους, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανταποκριθεί εντός των 
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προθεσµιών που θα τεθούν εκ νέου. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στις περιπτώσεις 

που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει µε τον Ν. 3414/05 και µε τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόµο 

αυτό.  

Β.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει 

εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών αναλυτικό 

πρόγραµµα εργασιών (Πρόγραµµα υλοποίησης της κάθε Υπηρεσίας) στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Υπηρεσίας 

προκύπτουν αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης, τότε οι αλλαγές αυτές θα 

υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις 

εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της κάθε Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε 

να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την 

εκτέλεσή της. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 

που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 

απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία 

εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα 

παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά 

του, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 

συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία 

και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 
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Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα 

συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα 

στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από 

αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, 

οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, 

αντίστοιχης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας 

Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µόνο µετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων 

ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 

Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν 

από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι την 

αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 

να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους 

αντίστοιχης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 

εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν 

αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, 

ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του 

αντικειµένου της Σύµβασης, µετά την υπογραφή της, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε 

όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας 

κ.λπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην Αναθέτουσα 

Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καµία δε 

ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές 

του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή 
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εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται 

συµβατικά µε τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συµβατικό τίµηµα 

εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση 

που, για λόγους που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της 

Τράπεζας το εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση 

Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της 

σύµβασης, διακοπή σύµβασης, καταλογισµός ρητρών, συµβιβασµός κλπ.) 

η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.   

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 

Σύµβασης ή της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να 

αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε 

αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι 

το ύψος του ποσού της Σύµβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου 

τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία 

να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρµόζει το λογισµικό σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδοµένων που αποθηκεύονται και 

επεξεργάζονται. 

12. Τόσο ο Ανάδοχος, όσο και η Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να τηρούν τις 

διατάξεις περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

13. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 

τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για 
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υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό 

του Αναδόχου ή τρίτων. 

14.  Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του 

εξοπλισµού µέχρι την παραλαβή του. Κατά τη διάρκεια του Έργου, όλα τα 

παραδοτέα προϊόντα και οι υπηρεσίες τελούν υπό καθεστώς εγγύησης. 

15.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 

αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις 

ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση 

όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους 

έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση 

δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος 

απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

16.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 

λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 

Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

17. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από 

τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του 

Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση 

για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 

Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης 

της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να 
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συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις 

ανάθεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 

Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 

περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύµβαση. 

18. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του 

λογισµικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισµικού 

σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία µε αξία, υποχρεούται κατά την 

εγκατάσταση του συγκεκριµένου λογισµικού και σε κάθε ανανέωση του να 

προσκοµίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωσή του προς τον Φορέα όσον αφορά 

στην ενηµέρωση του σχετικού λογισµικού µε νέες εκδόσεις. 

19. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι 

οποίες προκύπτουν από τους Κανονισµούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και 

ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήµανση 

χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων 

εκπαίδευσης/ εξοπλισµού/ λογισµικού/ ιστοσελίδων, ενηµέρωση Φορέα 

και εκπαιδευοµένων σχετικά µε τον τρόπο χρηµατοδότησης της 

εκπαίδευσης). 

20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούµενες 

αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 

21. Εάν µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και πριν από την παράδοση 

Υπηρεσίας (εξοπλισµού/λογισµικού), στα πλαίσια της πρότασης 

επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα/ εκδόσεις, 

αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν 

και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των προσφερθέντων, µε 

την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική 

επιβάρυνση.  
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Β.5.7 Υπεργολαβίες 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους 

υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί 

προσδιοριζόµενο τµήµα. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε 

συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 

Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο 

ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους 

συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, µετά 

από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την 

αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη 

γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο 

πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις 

µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Επισηµαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογηµένα 

από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου για τους λόγους που θα 

κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική 

διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο Β.2.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης (αν ο 

υπεργολάβος πτωχεύσει, κοκ), εφόσον οι συγκεκριµένες πληροφορίες 

περιέλθουν σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.   

Β.5.8 Εµπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και 

για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 
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υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν 

σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το 

σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα:  

1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό 

περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή να µπορεί να έχει 

πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική της 

έγκριση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές 

πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται 

όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή ως εµπιστευτικά. Η τήρηση εµπιστευτικών 

πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείµενες διατάξεις και το 

νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της εµπιστευτικότητας που 

τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισµό και για τις δικές τους 

πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των 

συµφερόντων του µε τα συµφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει 

µε τη λήξη της Σύµβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κ.λπ. που έχει στην 

κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί µια πλήρη σειρά 

των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση 

και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο 

πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα 

διαχωρίσιµα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 
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4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που 

αφορούν σε προσωπικά δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή 

του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόµη και µετά 

τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα άτοµα που 

ορίζονται αυτήν να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των 

τηρούµενων αρχείων προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης 

και ολοκλήρωσης του Έργου µε βάση τα αναφερόµενα στη Σύµβαση. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να 

διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν 

και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη 

συµφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην µη τήρηση 

των παραπάνω υποχρεώσεων εχεµύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό της αµοιβής του από τη 

Σύµβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει 

από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζηµίας.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα 

στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε 

τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εµπιστευτικό έγγραφο». Σε 

καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή 

προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, 

ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για 

χρήση της από τα µέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους 

δικαστές της διαιτησίας. 

Ο Ανάδοχος δεσµεύεται επίσης ότι θα τηρεί όλες τις διατάξεις του ελληνικού 

δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων (Ν. 2472/1999 "περί 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων" ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 "περί 

προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό 

τοµέα", του Ν. 2472/1997 όπως έχει συµπληρωθεί µε τις αποφάσεις του 

Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, τα Π.∆. 
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207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000), καθώς και το σχετικό 

ευρωπαϊκό δίκαιο (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) . 

Β.5.9 Πνευµατικά δικαιώµατα 

Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο 

σχετικό µε το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις 

δεδοµένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας 

χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 

αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν 

αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που µπορεί να τα 

διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκµεταλλεύεται (όχι εµπορικά), εκτός και αν 

ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα.  

Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων 

της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και εάν 

βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα 

Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε 

περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και 

µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εµπίπτουν στις 

παραπάνω παραγράφους, µεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του 

Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής 

αναπαραγωγής του λογισµικού µε κάθε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, 

την εξουσία φόρτωσης, εµφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης µεταβίβασης, 

αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του 

Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της 

υπογραφής της σύµβασης. 
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Β.5.10 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά 

κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη 

διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 

συγκεκριµένα τα δικαστήρια Σερρών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και 

τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, 

αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική 

νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια 

συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 

δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 


