24.12.2018 12:41:36
Ακριβές Αντίγραφο
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
Παρασκευή
Παναγιωτοπούλου

ΑΔΑ: ΩΦ5Χ4653Π8-4ΕΥ

INFORMATICS
18PROC004264034
2018-12-24
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.24 12:37:34
EET
Reason:
Location: Athens

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΠΥ∆Υ/96514/3650
Ηµ/νία: 24/12/2018

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ.Κωδ. : 101 92
Πληροφ. : Ζ. Βουτυράκη
Τηλέφ.
: 2131513265
E-mail
: z.voutiraki@prv.ypeka.gr

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016)
ανάδειξης αναδόχου στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες για τη δημιουργία νέου
domain, μετάπτωσης χρηστών και εργασίες διαχείρισης και συντήρησης των
πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και υποστήριξης χρηστών του κτιρίου του ΥΠΕΝ
επί της λεωφόρου Μεσογείων 119.
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπηρεσίες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV

72500000-0

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

8/1/2019/ 11:00 π.μ
8/1/2019/ 11:30 π.μ
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Το έργο χωρίζεται σε τρεις (3) φάσεις ως εξής:
Φάση

Μέρος

1

Έτος /
Διάρκεια

2019

Α ΦΑΣΗ

Β ΦΑΣΗ

2

2019 /
12 μήνες

1

2020 /
11 μήνες

Περιγραφή Εργασιών

Εκτέλεση
επειγουσών
εργασιών
δημιουργίας νέου domain και μετάπτωσης
στο νέο domain των 350 χρηστών και θα
ολοκληρωθεί εντός τριμήνου από την
υπογραφή της σύμβασης
Εργασίες διαχείρισης και συντήρησης των
πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και
υποστήριξης των χρηστών του κτιρίου
Μεσογείων 119 του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2019
Εργασίες διαχείρισης και συντήρησης των
πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και
υποστήριξης των χρηστών του κτιρίου
Μεσογείων 119 του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2020
Σύνολο:

Προϋπ/σμός
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπ/σμος
ΦΠΑ

2.800,00 €

3.472,00 €

22.540,00 €

27.949,60 €

20.660,00 €

25.618,40 €

46.000,00 €

57.040,00 €

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δ/νση
Προμηθειών, Υποδομών &
Διαχείρισης Υλικού- Τμήμα Κατάρτισης και
Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
Λ. Μεσογείων 119

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

101 92

Χώρα

Ελλάδα

CPV:

72500000-0

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ζωή Βουτυράκη

Τηλέφωνο

213 1513 265

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

z.voutiraki@prv.ypeka.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL)

http://www.ypeka.gr

με
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Αναθέτουσα Αρχή
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): http://www.ypeka.gr και στη
διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη Διεύθυνση: Προμηθειών,
Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος
Προμηθειών
γ)
Οι προσφορές πρέπει να είναι έντυπες – σφραγισμένες και υποβάλλονται στη
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Κατάρτισης και
Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών (Λ. Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92 Αθήνα).

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
H διαδικασία θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.
4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω σύμβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις:


του Π.Δ.Ε., της Σ.Α.Ε. 575 και ειδικότερα του έργου με κωδ. 2017ΣΕ57500001
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
(ΠΚ
1980ΣΜ07500000,1979ΣΜ07500002,1978ΣΜ07500001)»

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου στον οποίο θα ανατεθούν
υπηρεσίες για τη δημιουργία νέου domain, μετάπτωσης χρηστών και εργασίες
διαχείρισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και υποστήριξης
χρηστών του κτιρίου του ΥΠΕΝ επί της λεωφόρου Μεσογείων 119.
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Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 46.000,00€ χωρίς
Φ.Π.Α, ήτοι συνολικού ποσού 57.040,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Οι υπό προμήθεια υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ

CPV

Υπηρεσίες Πληροφορικής

72500000-0

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς μόνο βάσει τιμής.
Ως χρόνος έναρξης του διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) περί “Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 ( ΦΕΚ107/Α΄/13 ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ΄: Προσαρμογή
της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
5. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» (ΦΕΚ
204/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών
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Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ.
112/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την από 24-5-2016 ΠΟΛ. 1061/2016 περί Κοινοποίησης διατάξεων του νόμου
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του
συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη
δεύτερη ομάδα νησιών.
8. Tις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής
διαδικασίας και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/2015 ( ΦΕΚ 34/Α/2015) περί «Κωδικοποίησης διατάξεων για
την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
10. Tις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(ΦΕΚ 145/Α/05-08-16).
11. Την υπ’αρ. 57654/22-05-2017 απόφαση (ΦΕΚ 1781/23-05-2017) περί «Ρύθμισης
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
12. Tις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 «Περί παρακράτησης φόρου
εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α΄/1994).
13. Tις διατάξεις του Ν.4172/13 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ167/Α/23.7.13).
14. Την υπ΄ αριθ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση
της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014» ΦΕΚ 2573/Β/28-12-2015 ».
15. Το υπ΄ αριθ. 2/95117/0026/29-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
«περί Υπολογισμού τελών χαρτοσήμων επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».
16. Την υπ’αρ.1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β/17-03-2017) ΚΥΑ περί «Καθορισμού του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π.),
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών του εφαρμογής της παρ.3, του άρθρου 350
του Ν.4412/2016».
17. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, περί «Συγκρότησης συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (ΦΕΚ 226/Α/11).

Πέραν αυτών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω :
1. Οι διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/2005).
2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.70/2015 περί Ανασύστασης του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015).
3. Οι διατάξεις του Π.Δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016).
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4. Οι διατάξεις του Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/Α/30-10-2017).
5. Η
υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/29-03-2018 απόφαση περί
Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,….. (ΦΕΚ 1228/Β/03-04-2018),
6. Η υπ΄αριθ. πρωτ. 63937/30-12-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών –
Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί Μεταφοράς και
Κατανομής αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014 στις υφιστάμενες
οργανικές μονάδες της Γεν. Δ/νσης Οικ/κών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλ.
Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 55/Β/2017).
7. Την με αρίθμ. πρωτ. 18840/3231/29-3-2018 απόφαση ΥΠΕΝ “Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων διενέργειας διαγωνισμών και παρακολούθησης –
παραλαβής»(ΑΔΑ: Ω2ΩΘ4653Π8-Α0Υ) και τις τροποποιήσεις αυτής με αρίθμ.
πρωτ. 31908/4862/25-5-2018 (ΑΔΑ: 61ΚΕ4653Π8-0ΗΚ) και 50524/7375/31-7-2018
(ΑΔΑ: Ω0Α44653Π8-ΞΧ0).
8. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 81346/21.07.2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης περί έγκρισης έργων στο ΠΔΕ 2017 και τροποποίησης της ΣΑΕ 575
(ΑΔΑ: 668Π465ΧΙ8-ΟΓ6).
9. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 95139/05.09.2017 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης περί έγκρισης έργων στο ΠΔΕ 2017 και τροποποίησης της ΣΑΕ 575
(ΑΔΑ: ΩΠΘ3465ΧΙ8-Σ3Β).
10. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 141951/21.12.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης-Οικονομικών για την «Τακτοποίηση πληρωμών
Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση
του ΠΔΕ έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (ΑΔΑ: 683Υ465ΧΙ8-ΦΤΗ).
11. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 53222/17.05.2018 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
& Ανάπτυξης για έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕ 575 συγκεκριμένων
έργων (ΑΔΑ: 6Γ87465ΧΙ8-ΠΓΑ).
12. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 50844/11-05-2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 279/17-05-2018) Απόφαση
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 53222/17.05.2018 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας & Ανάπτυξης για έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕ 575
συγκεκριμένων έργων (ΑΔΑ: 6Γ87465ΧΙ8-ΠΓΑ).
14.Την με αρ. πρωτ. 67876/26-6-2018 ΣΑΕ 575 με ΑΔΑ: 7Σ38465ΧΙ8-Ω6Λ.
15. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΔ/79070/403/8-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
16. Το υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/84365/2858/23-11-2018 αίτημα δέσμευσης
ποσού (ΑΔΑΜ: 18REQ004065750) του τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης
Προγράμματος Προμηθειών.
17. Το υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/84643/2178/26-11-2018 έγγραφο έγκρισης
δέσμευσης ποσού (ΑΔΑΜ: 18REQ004073408) του τμήματος Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
18. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 87091/2935/30-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΞΙΙ4653Π8-ΤΝ7) απόφαση
Υ.Π.ΕΝ, περί έγκρισης διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Οι έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς
μέχρι την 8/1/2018 και ώρα 11:00 π.μ, στην ελληνική γλώσσα, στο πρωτόκολλο της
Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, στο ισόγειο, Λ. Μεσογείων 119,
Αθήνα, T.K. 101 92.
Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 8/1/2018, ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:30 π.μ.
1.6 Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτάται:
-στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων/ΚΗΜΔΗΣ
(www.eprocurement.gov.gr),

-στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και
-στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.ypeka.gr στη διαδρομή: Υπουργείο // προκηρύξεις διαγωνισμών.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α
του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
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2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής:
-Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
-Παράρτημα ΙΙ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
-Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά από
την Αναθέτουσα Αρχή
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση :
i.
Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ypeka.gr), στην οποία θα βρίσκονται
διαθέσιμα, σε ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον έως την ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών.
ii. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων/ ΚΗΜΔΗΣ
(www.eprocurement.gov.gr),
iii. Οι ενδιαφερόμενοι, για τυχόν έντυπη παραλαβή του τεύχους της Προκήρυξης,
μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 119 Αθήνα, Τ.Κ 101 92, Τμήμα
Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών, τηλ. 2131513265, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διανέμεται δωρεάν).
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή πληροφοριών υποβάλλονται γραπτώς το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και θα
πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά
σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους
όσοι έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη.
Σημειώνεται ότι οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά
και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (www.ypeka.gr)
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή
των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποχρεούνται να πράξουν τούτο, εάν κατακυρωθεί σε
αυτούς η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
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2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥτου Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕL 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
α ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση προηγούμενου εδαφίου αφορά
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.2.3. Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος
αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι
ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) και (β) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
2.2.2.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.2.2.7. Αποκλείεται, επίσης, ο προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις και τις
υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
2.2.2.8. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.5 μπορεί να προσκομίζει
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.9. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3 Κριτήρια επιλογής
2.2.3.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του
διαγωνισμού. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
2.2.3.2 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να
συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και να διαθέτουν σε ισχύ κατά το
χρόνο διενέργειας του Διαγωνισμού τα κάτωθι:
1) Πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμο
2) Πιστοποίηση ISO 14001 ή ισοδύναμο
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3) Πιστοποίηση ISO 27001 ή ισοδύναμο
Η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.3 συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.
2.2.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 της παρούσης και πληρούν το σχετικό
κριτήριο επιλογής της παραγράφου 2.2.3 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την
υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79, παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίστηκε από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας Οδηγίας με αρ. 23/2018
(ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ypeka.gr
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.
2.2.4.2 Αποδεικτικά μέσα – δικαιολογητικά κατακύρωσης
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και
κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του
ν.4412/2016.
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας. Ζητείται επιπλέον
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης)
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες, όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.2.4.
γ) για την παράγραφο 2.2.2.3, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Στην περίπτωση που η έκδοση του πιστοποιητικού
δεν είναι εφικτή, εφαρμόζονται η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 και το υπ΄αριθ.
πρωτ. ΕΞ12161-2018/10001ΣΕΠΕ έγγραφο, σύμφωνα με τα οποία οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, πρόσφατη Ένορκη Βεβαίωση, στην
οποία δηλώνεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του ν.4488/2017 άρθρου 39.
Τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις επί της Ένορκης Βεβαίωσης, θα ζητηθούν από τους
οικονομικούς φορείς, βάσει των άρθρων 102 και 103 του ν.4412/2016.
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δ) για την παράγραφο 2.2.2.6 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του
ν.4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
Β.5. Για την απόδειξη συμμόρφωσης με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, ο
προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα ζητούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας της παρ. 2.2.3.2, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο
διενέργειας του διαγωνισμού.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά: μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
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Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα
και τους όρους της Διακήρυξης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 της
παρούσας, ως εξής:
(α) με αποστολή (επί αποδείξει) προς τη Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού/Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 119
Αθήνα στο ισόγειο Τ.Κ 101 92, είτε
(β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού / Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών, Λ.
Μεσογείων 119 Αθήνα στο ισόγειο Τ.Κ 101 92.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Δ/νσης
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και
ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα,
ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), ο οποίος
πρέπει να φέρει την ένδειξη:
{ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ}
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«Ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών δημιουργίας νέου domain,
μετάπτωσης χρηστών και εργασιών διαχείρισης και συντήρησης των πληροφοριακών
συστημάτων, δικτύου και υποστήριξης χρηστών στο κτίριο του ΥΠΕΝ επί της λεωφόρου
Μεσογείων 119».
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Δ/νση : Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 8/1/2018 και ώρα 11:00
Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία
ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους το αργότερο μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία
και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη
επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα
αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του
οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού
προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.4412/2016.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας.
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί, στη σύνταξή τους, η τάξη
και η σειρά των όρων της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη».
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 δε γίνεται αποδεκτή, αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή
της Προσφοράς. Διευκρινίσεις 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 δε θεωρείται αντιπροσφορά.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ.
1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν με
αντιπρόσωπό τους.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει, επί ποινή αποκλεισμού, όλες τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Αυτό γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου,
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας (Ενότητα Α-Περιγραφή φυσικού
αντικειμένου/Τεχνικές προδιαγραφές) και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεσης
σύμβασης. Επίσης η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει:
 Κατάλογο έργων που αποδεικνύουν την εμπειρία του αναδόχου σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές.
 Βεβαίωση επίσκεψης στον χώρο παροχής των υπηρεσιών από την Δ/νση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Βεβαίωση εμπειρίας Διαχειριστή Συστημάτων
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Βεβαίωση εμπειρίας Διαχειριστή Έργου

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης- κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)- και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα Ι (Ενότητα Β/Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς) της
διακήρυξης.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα όπου:
 η τιμή των προς προμήθεια υπηρεσιών δίδεται ανά είδος με δύο δεκαδικά
ψηφία, αριθμητικώς στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου οικονομικής προσφοράς
της παρούσας. Δεν επιτρέπεται να αλλαχτούν οι περιγραφές των υπηρεσιών.
 στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
 οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
δεν αναπροσαρμόζονται.
 θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 2.4.6 της
παρούσας διακήρυξης.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά και δεν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και η υποβολή αντιπροσφορών.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν.4412/2016,
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
δ) δεν αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών
Τεκμαίρεται, ότι για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς, έχουν υπολογισθεί
και ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού του αναδόχου που
θα απασχοληθούν και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του
αντικειμένου της παρούσας καθώς και όλες οι δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη κλπ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς θα παραμείνει
σταθερή και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο
με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4 Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής
προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα
αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας.
ι) η οποία δεν αφορά το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου για την οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής,
σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
2.4.8 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο
88 του ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους. Αν οι παρεχόμενες
πληροφορίες δεν είναι ικανοποιητικές, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να απορρίψει την
προσφορά.
2.4.9 Ισότιμες προσφορές
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 90,
παρ.1 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον αυτών των οικονομικών φορέων και της αρμόδιας επιτροπής.
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του
ν.4412/2016.
Η
αποσφράγιση
διενεργείται
δημόσια,
παρουσία
των
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων
που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Επισημαίνεται ότι η αποσφράγιση των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών θα
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, σε δημόσια συνεδρίαση.
3.1.2 Συμπλήρωση- αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του
ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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3.1.3 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4412/2016, τους όρους των εγγράφων της
σύμβασης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες.
3.2 Πρόσκληση
κατακύρωσης

υποβολής

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

-

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική έγγραφη
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, που δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών, από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.4.2 της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.2, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα
ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η
διαδικασία ματαιώνεται.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη προθεσμία άσκησης ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.4.2.,
έπειτα από σχετική έγγραφη πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη από την παρ. 4.5
της παρούσας, εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.4412/2016.
3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, βάσει του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. Η ένσταση
κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής
προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και
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επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι
της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να:
α) τηρεί τις υποχρεώσεις κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου και
4.3 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΔΑ: ΩΦ5Χ4653Π8-4ΕΥ

18PROC004264034 2018-12-24
-25-

4.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το περιεχόμενό της
να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του/των αναδόχου/-ων.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.3 (Τροποποίηση
σύμβασης) η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά έτος σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν.4412/2016., καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., για τις
εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα :
 φόρος 8% για την παροχή υπηρεσιών επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα
με το Ν. 4172/2013 άρθρο 64.
 κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου
3% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου)
 κράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% και επί αυτού 20% ΟΓΑ.
 ο Φ.Π.Α βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 203,
204, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το συμβατικό αντικείμενο δεν υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Χρόνος παράδοσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φέρει εις πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις όπως
προβλέπονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – (Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης) της παρούσας
διακήρυξης.
6.2 Παραλαβή υπηρεσιών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
H παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από την εκάστοτε ισχύουσα κληρωθείσα επιτροπή
παρακολούθησης-παραλαβής.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υπηρεσιών συντάσσει πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον
ανάδοχο.
6.3 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση
του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο
Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν
δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της
συναίνεση.
6.4 Εφαρμοστέο Δίκαιο
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
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δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το
Ελληνικό και το Κοινοτικό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Συνημμένα:
Παραρτήματα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
Α. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης/Τεχνικές προδιαγραφές
1. Σκοπιμότητα
Οι εργασίες διαχείρισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων του δικτύου στο
κτίριο της οδού Μεσογείων 119 του Υ.Π.ΕΝ είναι αναγκαίες και απαραίτητες για την
απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν
στους υπαλλήλους και στο προσωπικό των γραφείων της πολιτικής ηγεσίας που στεγάζονται στο
ως άνω κτίριο. Οι εν λόγω εργασίες είναι εξειδικευμένες, απαιτούνται δε γι’ αυτές ειδικές
τεχνικές γνώσεις και εμπειρία. Κρίνεται, για τους ως άνω λόγους, απαραίτητη η υποστήριξη από
κατάλληλη εταιρεία πληροφορικής με σύναψη σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης. Οι
ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου λόγω του περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων της, αλλά και των εξειδικευμένων
γνώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους και τις οποίες δεν διαθέτουν.
2. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναδόχου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή, μέσα και
εμπειρία ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου και να
τεκμηριώνει, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:
1) Πιστοποίηση ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο
2) Πιστοποίηση ISO 14001 σε ισχύ ή ισοδύναμο
3) Πιστοποίηση ISO 27001 σε ισχύ ή ισοδύναμο
4) να έχει υλοποιήσει επιτυχώς τρία (3) τουλάχιστον συναφή έργα ετήσιας τεχνικής
υποστήριξης σε υπηρεσίες του δημοσίου κατά την τελευταία πενταετία. Ως συναφές έργο
τεχνικής υποστήριξης, νοείται έργο που αφορά επί τόπου διάθεση εξειδικευμένου και
έμπειρου τεχνικού για τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και υποστήριξης
χρηστών.
5) O υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφτεί το χώρο παροχής υπηρεσιών, κτίριο
Υπουργείου επί της οδού Μεσογείων 119, ώστε να λάβει γνώση της τρέχουσας κατάστασης,
της υπάρχουσας πληροφοριακής υποδομής - δικτύου και των υπηρεσιών που παρέχονται.
Για το σκοπό αυτό υποχρεούται να συμπεριλάβει στην Τεχνική του προσφορά, σχετική
βεβαίωση που θα λάβει από την αρμόδια Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου.
6) Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Διαχειριστή Συστημάτων,
πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, ο οποίος θα
βρίσκεται στο Υ.Π.ΕΝ. τις ώρες που ορίζει η πρόσκληση. Το βιογραφικό του Διαχειριστή
Συστημάτων θα συμπεριληφθεί στις Τεχνικές Προσφορές των Υποψηφίων. Ο Υποψήφιος
Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και δεύτερο Διαχειριστή Συστημάτων με αντίστοιχες
γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μπορεί να αντικαταστήσει σε
περίπτωση ανάγκης τον πρώτο ή να συνδράμει ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να
παρέχονται αδιάλειπτα χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία των υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ.
Οι ειδικές γνώσεις και εμπειρία του Διαχειριστή Συστημάτων θα βεβαιώνονται με σχετικό
έγγραφο.
7) Ο Υποψήφιος ανάδοχος θα διαθέτει Υπεύθυνο Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να
διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και να έχει τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στη
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διοίκηση έργων, η οποία να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις έργων που έχει διοικήσει ή
συμμετάσχει.

3. Φυσικό αντικείμενο - Περιγραφή Εργασιών
Οι εργασίες της παρούσης θα προσφέρονται επί τόπου (onsite) στις εγκαταστάσεις του
Υπουργείου - κτίριο Μεσογείων 119 – για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης
έως και 30-11-2020, για 8 ώρες ημερησίως κατά τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων
υπηρεσιών του έτους με τη διάθεση του ανωτέρω Διαχειριστή Συστημάτων.
Ο Διαχειριστής θα έχει τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία για την εκτέλεση των παρακάτω
περιγραφομένων εργασιών, οι εργασίες περιλαμβάνουν :
1. Εργασίες δημιουργίας νέου domain και μετάπτωση 350 χρηστών στο νέο domain, οι
εργασίες θα εκκινήσουν εντός του έτους 2018
2. Έλεγχο και εποπτεία πρόσβασης χρηστών στο δίκτυο DOMAIN NET WORKING –Active
Directory και κατά περίπτωση εργασίες που αφορούν :
Δημιουργία νέων Ονομάτων χρηστών του Domain (user id), καταχώριση σε Organizational
units.
Δημιουργία ισάριθμων φακέλων χρηστών (προσωπικού αποθηκευτικού χώρου) του
Domain σε κεντρικό διακομιστή, (user Folder) και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας
Εξασφάλιση μέσω ειδικού λογισμικού των ενημερώσεων ασφάλειας και ανανέωσης των
λειτουργικών συστημάτων των σταθμών εργασίας
3. Έλεγχος, εποπτεία και διασφάλιση λειτουργίας διακομιστών, εγκατάσταση – ρυθμίσεις σε
νέα συστήματα που ενσωματώνονται στο δίκτυο και λειτουργία Συστήματος
Προειδοποίησης κρίσιμων συμβάντων του πληροφοριακού συστήματος.
4. Έλεγχος και εποπτεία κεντρικού λογισμικού Αντιικής Προστασίας (antivirus server),
ενημέρωση updates και εφόσον απαιτείται εγκατάσταση των εφαρμογών πελάτη (antivirus
client) σε νέους σταθμούς εργασίας που προστίθενται στο δίκτυο
5. Έλεγχος και λειτουργία υπηρεσίας λήψης αντιγράφων ασφαλείας των Διακομιστών - File
Servers και Βάσεων Δεδομένων.
6. Έλεγχος και λειτουργία συστήματος εποπτείας και παρακολούθησης δικτύου , εγκατάσταση
- προσαρμογή σε νέα συστήματα που ενσωματώνονται στο δίκτυο με εμπειρία στη
διαχείριση Vlan, Cisco Routers και 3Com SuperStackSwitch4400.
7. Αναβαθμίσεις του λογισμικού Διακομιστών μεσολάβησης (MicrosoftISAproxyserver) και
ενημέρωση των πολιτικών πρόσβασης στο διαδίκτυο των χρηστών .
8. Διαχείριση και ρυθμίσεις Firewall τύπου Watchguard Μ300για την εφαρμογή πολιτικής
προστασίας του δικτύου
9. Διαχείριση και λειτουργία υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –MSExchange Server
10. Διαχείριση σε επίπεδο συστήματος και βάσεων δεδομένων για την αντιμετώπιση βλαβών
των εφαρμογών σε περιβάλλον MSSQL και ORACLE.
11. Έλεγχος λειτουργίας 2 μονάδων ψύξης Closed Control System στο Computer room του
κτιρίου
12. Υποστήριξη 350 χρηστών σε λειτουργικά WinXP, Win 7 και Win 10 και των εφαρμογών
αυτοματισμού γραφείου των χρηστών
13. Υποστήριξη / υποβοήθηση των χρηστών σε εφαρμογές της Δημόσιας Διοίκησης στις οποίες
περιλαμβάνονται :
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Πρόγραμμα Διαύγεια
Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ / ΕΣΗΔΗΣ
e- procurement ( Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί)
ERP Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Πρόγραμμα Οικονομικής διαχείρισης - ΑΙΧΜΕΣ
Πρόγραμμα Μισθοδοσίας - 3π

4. Παραδοτέα του έργου
1. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο των εργασιών θα εκτελέσει τις παραπάνω περιγραφόμενες
εργασίες ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία των
πληροφοριακών συστημάτων και δικτύου του κτιρίου Μεσογείων 119, και των υπηρεσιών
που αυτά παρέχουν στους χρήστες καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Θα υποβάλει στο
τέλος κάθε τετραμήνου αναφορά που θα περιλαμβάνει περιγραφή ενεργειών και
καταγραφή συμβάντων στo πλαίσιo των υπηρεσιών διαχείρισης, και τεχνικής υποστήριξης
των κεντρικών συστημάτων.
2. Θα δημιουργήσει το νέο Domain και θα προβεί στην μετάπτωση 350 χρηστών, με εκκίνηση
των εργασιών εντός του έτους 2019 και ολοκλήρωσή τους εντός του πρώτου τριμήνου από
την υπογραφή της σύμβασης.
3. Θα υποβάλει έκθεση στο τέλος κάθε έτους με ενδεχόμενες βελτιώσεις της απόδοσης και
ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων που συντηρεί και υποστηρίζει.

5. Διάρκεια, Προϋπολογισμός & Τρόπος πληρωμής
Διάρκεια
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τις
30/11/2020 και χωρίζεται σε 3 φάσεις.
1)

2)

3)

Η Α.1 φάση του έργου, θα εκκινήσει το έτος 2019 και αφορά την εκτέλεση επειγουσών
εργασιών δημιουργίας νέου domain και μετάπτωσης στο νέο domain των 350 χρηστών και
θα ολοκληρωθεί εντός τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης
Η Α.2 φάση διάρκειας 12 μηνών, περιλαμβάνει τις εργασίες διαχείρισης και συντήρησης των
πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και υποστήριξης των χρηστών του κτιρίου Μεσογείων
119 του Υ.Π.ΕΝ. από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019
Η Β φάση έχει
διάρκεια 11
μηνών, περιλαμβάνει τις εργασίες
διαχείρισης και
συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και υποστήριξης των χρηστών του
κτιρίου Μεσογείων 119 του Υ.Π.ΕΝ. από 1/1/2020 μέχρι τις 30/11/2020

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στις πενήντα επτά χιλιάδες σαράντα ευρώ
(57.040,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και επιμερίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :
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Φάση

Μέρος

Έτος /
Διάρκεια

1

2019

2

2019 /
12 μήνες

1

2020 /
11 μήνες

Α ΦΑΣΗ

Β ΦΑΣΗ

Περιγραφή Εργασιών
Εκτέλεση επειγουσών εργασιών δημιουργίας
νέου domain και μετάπτωσης στο νέο domain
των 350 χρηστών και θα ολοκληρωθεί εντός
τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης
Εργασίες διαχείρισης και συντήρησης των
πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και
υποστήριξης των χρηστών του κτιρίου
Μεσογείων 119 του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2019
Εργασίες διαχείρισης και συντήρησης των
πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και
υποστήριξης των χρηστών του κτιρίου
Μεσογείων 119 του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2020
Σύνολο:

Προϋπ/σμός
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπ/σμος
ΦΠΑ

2.800,00 €

3.472,00 €

22.540,00 €

27.949,60 €

20.660,00 €

25.618,40 €

46.000,00 €

57.040,00 €

Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνει σε 7 δόσεις ως εξής :
 Η πρώτη δόση ποσού 5% της συμβατικής αμοιβής, θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση των
εργασιών δημιουργίας νέου Domain και μετάπτωσης των χρηστών, εντός του πρώτου
τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.
 Το υπόλοιπο του ποσού που αντιστοιχεί στο 95% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί
σε 6 δόσεις ως εξής:

Έτος
2019

2020

Αριθμ. δόσης
2η δόση
3η δόση
4η δόση
5η δόση
6η δόση
Τελική πληρωμή
(7ηδόση)

Μήνας σύμβασης
τέλος 4ου μήνα
τέλος 8ου μήνα
Τέλος 12ουμήνα
τέλος 4ου μήνα
τέλος 8ου μήνα
τέλος 11ου μήνα

Ποσόν
16% της συμβατικής αμοιβής
16% της συμβατικής αμοιβής
16% της συμβατικής αμοιβής
16% της συμβατικής αμοιβής
16% της συμβατικής αμοιβής
15% της συμβατικής αμοιβής

Για την πληρωμή κάθε φάσης απαιτείται πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης του Έργου καθώς και
δημοσίευση Απόφασης Έγκρισης του Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.

με
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Φάση

Μέρος

Έτος /
Διάρκεια

1

2019

2

2019 /
12 μήνες

1

2020 /
11 μήνες

Α ΦΑΣΗ

Β ΦΑΣΗ

Περιγραφή Εργασιών
Εκτέλεση επειγουσών εργασιών δημιουργίας
νέου domain και μετάπτωσης στο νέο domain
των 350 χρηστών και θα ολοκληρωθεί εντός
τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης
Εργασίες διαχείρισης και συντήρησης των
πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και
υποστήριξης των χρηστών του κτιρίου
Μεσογείων 119 του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2019
Εργασίες διαχείρισης και συντήρησης των
πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και
υποστήριξης των χρηστών του κτιρίου
Μεσογείων 119 του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2020
Σύνολο:

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες

Προϋπ/σμός
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπ/σμος
ΦΠΑ

με
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης
Υλικού/ Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 00015996
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 101 92]- Αρμόδιος για
πληροφορίες: Βουτυράκη Ζωή (για γενικούς όρους διαγωνισμού) και Κατσαρίδης Παναγιώτης (για
τεχνικές λεπτομέρειες)
- Τηλέφωνο: 213 1513 265 & 213 1515 760
- Ηλ. ταχυδρομείο: z.voutiraki@prv.ypeka.gr & p.katsaridis@prv.ypeka.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ypeka.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
Συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 για την «Ανάθεση υπηρεσιών για τη
δημιουργία νέου domain, μετάπτωσης χρηστών και εργασίες διαχείρισης και συντήρησης των
πληροφοριακών συστημάτων, δικτύου και υποστήριξης χρηστών του κτιρίου του ΥΠΕΝ επί της λεωφόρου
Μεσογείων 119.»
(CPV): 72500000-0
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα
μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπό μορφή υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii
·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx
:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[]
Ναι
[]
Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ)
[]
Ναι
[]
Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν
ναι,
να
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων): xxiii
αναφέρετε:
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
[] Ναι [] Όχι
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
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[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του

[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

ΑΔΑ: ΩΦ5Χ4653Π8-4ΕΥ

18PROC004264034 2018-12-24
-44-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
[ …] [] Ναι [] Όχι
εγκατάστασής του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1 Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxii, ο στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
[…...........]
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
φή
νίες
ες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiii:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
[……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxiv, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
3) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
α)[......................................……]
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
β) [……]
4) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
[....……]
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxxxv το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxxvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / Ημερομηνία έκδοσης
……………………………..
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ……./ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /...........................
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

