
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   3  /201  6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης
στο Τεύχος Διακηρύξεων

Δημοσίων Συμβάσεων
(ΦΕΚ)

Ημερομηνία
δημοσίευσης στον

Ημερήσιο Τύπο

ΝΑΙ 29/01/2016 30/01/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

168.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
(ήτοι 144.000,00 € δώδεκα μήνες +
24.000,00 € δύο μήνες παράταση)

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), έχοντας υπόψιν:

1. Το Π.Δ. 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”, όπως σήμερα ισχύει,

2. Το  Π.Δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας

2004/18/ΕΚ» όπως σήμερα ισχύει,

3. Το Π.Δ.496/1974 “Περί Λογιστικού ν.π.δ.δ.”
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4. Το άρθρο 24 του  Ν.2198/1994 “Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές

επιχειρήσεις”,

5. Τον Ν.2286/1995 “Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”,

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 και ισχύει σήμερα,

6. Τον Ν.2362/1995 “Περί Δημόσιου Λογιστικού”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.

3871/2010 και το π.δ. 113/2010,

7. Τον Ν.2676/1999 “Περί οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης των φορέων κοι-

νωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις”,

8. Το Π.Δ. 154/2006 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ»,

9. Τον  Ν.3377/2005 “Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την

ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης”,

άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.), 

10.  Τη  με  αριθμό  18130/11-11-2007 απόφαση  του  Υπουργού  Επικρατείας  (Φ.Ε.Κ.

1226/Β/2007) “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην

επαρχιακών) ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εκτός

των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης), που έχουν τη δυνατότητα καταχωρήσεως δημοσιεύ-

σεων των φορέων του Δημοσίου”,

11. Τον Ν.3548/2007 «Καταχώρηση Δημοσιευμάτων των φορέων του Δημοσίου στο Νο-

μαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

12. Το Π.Δ. 38/2007, Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης

Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.),

13. Τα άρθρα 101, 102, 103 της Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 απόφασης του Υπουργού

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1737/Β/2006) Κανονισμού Οικονομικής Ορ-

γάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε.,

14. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  –

Πρόγραμμα Διαύγεια κ.α. Διατάξεις, 

15. Τον  Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες δια-

τάξεις», όπως ισχύει,

16. Τον  Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες

διατάξεις», όπως σήμερα ισχύει,

17. Την υπ’ αρ.  Π1/2390/16.10.2013 Υπουργική Απόφαση  «Τεχνικές Λεπτομέρειες και

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

ΟΑΕΕ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,  αρ. Διακ   3/2016   -   2   -

16PROC003726443 2016-01-29

ΑΔΑ: ΩΕΓ74691Ω3-ΓΣΣ



(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄2677) και  τη με αριθμ. πρωτ.  Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΥ-ΠΧ5)

εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)», 

18. Τον  Ν.4250/2014,  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  – Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομ.

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/92 και

λοιπές ρυθμίσεις»

19. Τον Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανω-

τικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

20. Της με αριθμ.  Φ 10035/47219/12902/23-10-2015 Απόφασης του Υφυπουργού

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού του Διοικητή

και Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

(ΦΕΚ775/2-11-2015), 

21. Την με αριθμό 131/7/2-9-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ: Ω20Ω4691Ω3-

ΩΡΩ), που αναφέρεται στην έγκριση διενέργειας του εν λόγω Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοι-

κτού Διαγωνισμού,

22. Τη  με  αρ.  πρωτ.  Φ.10035/40227/1677/18-09-2015 (ΑΔΑ:  75Π4465Θ1Ω-ΙΧΕ)

απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης ποσού #168.000,00# € πλέον ΦΠΑ του Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεν. Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας & Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων, Τμήμα Β΄,

σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0889 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΕ, για τα οικονομικά έτη

2016 και 2017,

23. Τη  με  αριθμό  πρωτ.  ΔΙΟΙΚ.Φ124/31/08-01-2016  (ΑΔΑ:  7ΞΘ94691Ω3-Ι7Ξ)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ηλεκτρονικό  Δημόσιο  Ανοικτό  Διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη

χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου του έργου Συντήρησης και

Τεχνικής Υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού  H/W &  S/W του ΟΑΕΕ

και Τομέων, πανελλαδικώς, όπως ακριβώς περιγράφεται  στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’

και Β’, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα δύο (2) μηνών παράτασης της σύμβασης και

με  τον  όρο  ότι  θα  παρέχεται  το  δικαίωμα  στον  Οργανισμό  σε  περίπτωση

απόσυρσης μέρους του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΟΑΕΕ και  Τομέων να

τροποποιήσει  τη σύμβαση και να μειώσει το τίμημα,  καθ΄ ο μέρος αφορά τον

αποσυρθέντα εξοπλισμό.
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1) Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #168.000,00# ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

(ήτοι 144.000,00 € δώδεκα μήνες + 24.000,00 € δύο μήνες παράταση)

2) Ο  Διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του  συστήματος,  ύστερα  από  προθεσμία  είκοσι  (20)

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον

ελληνικό τύπο, λόγω κατεπείγοντος. Σε περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται

υπόψη η τελευταία δημοσίευση.

3) Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

4) Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η-

.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟ-

ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟ-

ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

29/01/2016
08/02/2016 

ώρα 07.00 π.μ.

12/02/2016

 ώρα 17.00 μ.μ.

18/02/2016 

ώρα 10.00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνα-

τότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-

βάσεων. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία, μέσω του Συστήμα-

τος, βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

παρ. 3 του άρθρ. 6 του ν. 4155/2013, καθώς και στο άρθρο 6 της ΥΑ/Π1/2390/16.10.2013.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β’ (Άρθρο 4) της

παρούσας.

5) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, όπως περιγράφεται στους όρους της

διακήρυξης, συναφή με το αντικείμενο της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσιών:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ. Συνεταιρισμοί που ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή,

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
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πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εάν ζητηθεί από τον ΟΑΕΕ, εφόσον η

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

6) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές)

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παρο-

χής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσί-

ων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

6.1.  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή

πύλη www.promitheus.gr,  σύνδεσμος «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας») την εγγραφή

τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρή-

σης, ταυτοποιούμενοι ως εξής:

 Όσοι διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται

με χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που τους έχει αποδο-

θεί από το σύστημα ΤAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-

μάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η εγγραφή εγκρίνεται από το Τμήμα Προ-

γραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών - μελών της Ευρω-

παϊκής  Ένωσης  που  δεν  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου

(Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας

ΦΠΑ) (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με τη χρήση των διαπι-

στευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποί-

ηση, η εγγραφή εγκρίνεται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγ-

γραφή τους και ταυτοποιούνται αποστέλλοντας στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου:

(α) είτε Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην

ελληνική, 

(β)  είτε  ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Π.Δ.

60/2007 (Παραρτήματα ΙΧ Α, ΙΧ Β, ΙΧ Γ) και τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος -

μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγ-

γραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο. Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό υποβάλ-

λεται σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, ηλεκτρονικά, αλλά και

εγγράφως (πρωτότυπο ή ακριβές  αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή,  εντός προθεσμίας

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του. 
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς -

χρήστες ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος.

6.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημά του εγκριθεί,

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει

στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

7) Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους επί εκατόν πενήντα (150) ημερο-

λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του δια-

γωνισμού. 

Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω  αναφερομένου

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

9) Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι

έχοντες το σχετικό δικαίωμα προσφέροντες, δύνανται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα

περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα  ειδικότερα

οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.

10) Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  υποψήφιους  συμπληρωματικές  πληροφορίες

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της

προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές

παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της άνω προθεσμίας. Σε κάθε

άλλη  περίπτωση  που  ζητούνται  από  τους  υποψήφιους  οι  ως  άνω  συμπληρωματικές

πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία

υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία

εκπνοής  της  προθεσμίας  άσκησης  της  ένστασης.  Εφόσον  τέτοιες  συμπληρωματικές

πληροφορίες ή διευκρινίσεις ζητηθούν μετά το πέρας του οριζόμενου ανωτέρω χρονικού

διαστήματος,  οι  σχετικές  απαντήσεις  δίνονται  έως  και  την  καταληκτική  ημερομηνία

ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν δικαίωμα ένστασης,

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  ανωτέρω.  Τα  ανωτέρω  αιτήματα  υποβάλλονται  μόνο

ηλεκτρονικά, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής

πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα

παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  μόνο  από

εγγεγραμμένους  στο  Σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  διαθέτουν  σχετικά

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα

από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό
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αρχείο σε μορφή .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι

ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Δεν  εξετάζονται  τα  αιτήματα  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο

τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεσθεί  προφορικές

απαντήσεις εκ μέρους του Ο.Α.Ε.Ε. 

11) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δα-

πάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α., πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη

λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών (ήτοι 180 ημερολογιακές ημέρες), με δικαίωμα πα-

ράτασης αν χρειασθεί, για χρόνο ίσο με τον αρχικά προβλεπόμενο. Προσφορά ή εγγυητική

επιστολή που ορίζει χρόνο μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων, απορρίπτεται ως απα-

ράδεκτη.

12) Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται

από τον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής  www  .  oaee  .  gr και  στον ιστότοπο του

Προγράμματος Δι@ύγεια: http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr., για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και

την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.

Αναλυτικοί Πίνακες για το σύνολο του μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού (ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ Β’) διατίθενται σε ξεχωριστό συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο.

13) Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

α) Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της  Εφημερίδας της  Κυβέρνησης την

29/01/2016 και β) Την 30/01/2016 στις εφημερίδες Γενική Δημοπρασιών, Ναυτεμπορική και

Εστία.

Η περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των κτιρίων Διοίκη-

σης του ΟΑΕΕ στην Αθήνα (Ακαδημίας 22 και Σατωβριάνδου 18) και θα αποσταλεί στα Τε-

χνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αθηνών, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ΟΑΕΕ.

14) Για  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  διαγωνισμού,  οι

ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται  στη Δ/νση Πληροφορικής,  Τμήμα Λειτουργίας

Εκμετάλλευσης και Συντήρησης Δικτύων και Εφαρμογών, (τηλ. 210-5274319 κος Σ. Νίκας,

210-5274324 κος Γ. Τσικνάκης).

15) Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 118/2007,

του ν.2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ν. 2286/1995 και του ν. 4155/2013

όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου ή εγκυκλίου και τους όρους

της συνημμένης διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής, τα οποία επισυνάπτονται στην πα-

ρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
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ΜΕΡΟΣ Α’ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΜΕΡΟΣ Γ’ – (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»      

ΜΕΡΟΣ Δ’ – (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»      

ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

       (συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

16) Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να  απευθύνονται  όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  στο  ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Σατωβριάνδου 18, 5ος  όροφος, τηλ. 210-5285583. 

ΜΕΡΟΣ Α’

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ Ο.Α.Ε.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W

ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

Κ.Α.Ε. ΦΟΡΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Κ.Α.Ε. 0889 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

ΟΑΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2016-2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο

ποσό των #168.000,00# € πλέον Φ.Π.Α.

(ήτοι 144.000,00 € 12 μήνες + 24.000,00 € 2

μήνες παράταση)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Παροχή Υπηρεσιών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ένα (1) έτος συν δύο (2) μήνες παράταση

ΜΕΡΟΣ Β’  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΑΡΘΡΟ 1. -  ΟΡΙΣΜΟΙ

Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής

όρους:

Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

Υπηρεσία  που  διενεργεί  τον  Διαγωνισμό:  Διεύθυνση Προμηθειών,  Στέγασης  και

Αξιοποίησης Περιουσίας, Τμήματα Προμηθειών, Στέγασης & Συντήρησης.

Διαγωνισμός:  Ο  παρών  Διαγωνισμός,  που  διενεργείται  ηλεκτρονικά,  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις του Ν.4155/13, της Υ.Α. Π1/2390/2013, του Π.Δ. 60/07 και του Π.Δ. 118/07.

Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας: Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται

να λάβει μέρος στη διαδικασία.

Υποψήφιος ή Προσφέρων: Ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά ηλεκτρονικά

με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος:  Ο υπογράφων την προσφορά που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος

του υποψηφίου αν είναι νομικό πρόσωπο ή στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από

τον  παραπάνω,  πρόσωπο  εξουσιοδοτημένο  προς  τούτο  με  ειδικό  πληρεξούσιο  από  τον

υποψήφιο ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με

συμβολαιογραφική έγγραφο (πληρεξούσιο) από όλα τα μέλη της ένωσης.

Επιτροπή  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων  του  Διαγωνισμού  ή  Επιτροπή  του

Διαγωνισμού: Η Πενταμελής Επιτροπή Προμηθειών που είναι αρμόδια για την διεξαγωγή

του Διαγωνισμού όσον αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση της Τε-

χνικής και  Οικονομικής  Προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας γνωμοδοτεί πέραν των θε-

μάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια του

Διαγωνισμού.

Επιτροπή  Αξιολόγησης  Ενστάσεων:  Με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΕ  συγκροτείται

Επιτροπή για την αξιολόγηση των Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007. 

Ανάδοχος: Ο υποψήφιος στον οποίον θα ανατεθεί η σύμβαση υπηρεσιών της παρούσας,

την οποία θα υπογράψει μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. 

Τεύχη Διαγωνισμού: Η παρούσα Διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα που

εκδίδει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  περιέχουν  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  βάσει  των

οποίων διενεργείται ο παρών Διαγωνισμός.

Προσφορά: Η Ηλεκτρονική Προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του

παρόντος Διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει δύο (2) ξεχωριστούς (υπο)φακέλους. 

Υπεύθυνη Δήλωση: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986. Όπου στην

παρούσα γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση, αυτή υπογράφεται ηλεκτρονικά (ψηφιακή
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υπογραφή), φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3

του  Ν.4250/14)  προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν

απαιτείται  θεώρηση του γνησίου υπογραφής. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται  Υπεύθυνη

Δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για

αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού. 

ΑΡΘΡΟ 2. - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

Φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  ενώσεις

προμηθευτών-παρόχων  υπηρεσιών  ή  κοινοπραξίες  αυτών  που  υποβάλλουν  κοινή

προσφορά και συνεταιρισμοί  που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση

υπηρεσίας και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του

Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του

Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97, υπό τον όρο ότι η σύμβαση

καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ.

Επισημαίνεται ότι  οι  ενώσεις  προσώπων  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  που

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε

από  τον  εκπρόσωπό  τους,  που  εξουσιοδοτείται  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην

προσφορά τους απαραιτήτως προσδιορίζεται  η έκταση και  το είδος της συμμετοχής του

κάθε  μέλους  της  ένωσης.  Με  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κάθε  μέλος  ευθύνεται  εις

ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Ειδικότερα,  στην  περίπτωση  των  Ενώσεων,  εάν  για  οποιοδήποτε  λόγο  ή  λόγω

ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης

κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα

προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν

την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με τους ίδιους  όρους και την ίδια τιμή.  

Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή

κοινοπραξίες  αυτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά,  πρέπει  να  ασκούν  εμπορική  ή

βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της  παρούσας

Διακήρυξης και να μπορούν να επιλεγούν ως ανάδοχοι για τον έργο. Στην περίπτωση των

ενώσεων,  δεν  απαιτείται  να  έχουν  λάβει  συγκεκριμένη  νομική  μορφή,  προκειμένου  να

υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση όμως που Ανάδοχος ανακηρυχθεί ένωση προσώπων,
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εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ΟΑΕΕ να ζητήσει  από την ένωση να περιβληθεί

ορισμένη μορφή και η ένωση στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να το πράξει. 

Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της

κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δ.Σ του ΟΑΕΕ.

Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που

υποβάλουν ηλεκτρονικά κοινή προσφορά, πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να υποβάλλουν ηλε-

κτρονικά ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθε-

σία της χώρας εγκατάστασής τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο π.δ. 60/2007.

Ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει σε οποιαδήποτε στάδιο, προσφορά που

κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει τάξει με την παρούσα. Η

απόφαση απόρριψης της προσφοράς λαμβάνεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ανεξαρτήτως του

σταδίου που βρίσκεται ο διαγωνισμός, ο δε υποψήφιος, τον οποίο αφορά δεν έχει δικαίωμα

αποζημίωσης έναντι του Ο.Α.Ε.Ε.   

ΑΡΘΡΟ 3. – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Ο Διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  ηλεκτρονικά  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του

Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  μέσω  της

διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr.

Όσοι  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στο  Διαγωνισμό,  πρέπει  να  υποβάλουν

ηλεκτρονικά, προσφορά στην ως άνω δικτυακή πύλη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και

ώρα που ορίζει  η  παρούσα διακήρυξη,  στην  ελληνική γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 και

συμπληρωματικά  στο  π.δ.  118/2007,  συνοδευόμενη  από  τα  δικαιολογητικά  και  εν  γένει

στοιχεία που απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Αλλοδαποί  οι  οποίοι  ενδιαφέρονται  να  συμμετάσχουν  αυτοτελώς στο  Διαγωνισμό

υποχρεούνται  να  διορίσουν  εκπρόσωπο  και  Αντίκλητο  στην  Ελλάδα,  προκειμένου  να

υποβάλει την προσφορά τους, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία με την Αναθέτουσα Αρχή και

γενικά  να  εκπροσωπεί  τον  υποψήφιο  στις  σχέσεις  του  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή.  Ο

εκπρόσωπος και Αντίκλητος πρέπει να έχει υποβάλει τα παραστατικά εκπροσώπησης του

ΜΕΡΟΥΣ  Γ’  1.  Β.  της  παρούσας.  Διευκρινίζεται  ότι  δεν  απαιτείται  ιδιαίτερος  διορισμός

εκπροσώπου και Αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός μετέχει σε ένωση προσώπων,

που υποβάλλουν από κοινού προσφορά.
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Μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  προσφορών,  κανένα

συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει

αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού

δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα

υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση και

η διευκρίνιση επιτρέπεται μόνο για τα υποβληθέντα στοιχεία, αφού δεν επιτρέπεται η εκ των

υστέρων προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών.

Εκπρόθεσμες  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  σε  καμία  περίπτωση  από  την

Αναθέτουσα  Αρχή  και  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες,  εκτός  εάν  η  κατάθεση  των

προσφορών, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς

διακοπή μέχρι και την υποβολή όλων των προσφορών.

Ως  ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών  στη  διαδικτυακή  πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 08/02/2016 και ώρα: 07:00 π.μ.

Ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  στη  διαδικτυακή  πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 12/02/2016 και ώρα: 17:00 μ.μ.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω

του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  Σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της

ΥΑ  Π1/2390/2013  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”

2. Περιεχόμενο Προσφορών

2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου

11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 σε ηλεκτρονικό φάκελο, εντός της αναγραφόμενης στην

Προκήρυξη προθεσμίας. 

Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:

(α)  Ένας  (1)  (υπο)φάκελος  με  την  ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  –

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  στον  οποίον  υποβάλλονται  η  εγγύηση  συμμετοχής  και  όλα  τα

απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 

(β)  Ένας  (1)  (υπο)φάκελος  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  ο  οποίος

περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του υποψηφίου.

Όπου  (υπο)φάκελος  νοείται  η  σχετική  κατηγορία  επισυναπτόμενων  αρχείων  στο

σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού. 

2.2. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με
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τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας,  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και

συγκεκριμένα: 

- τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Γ’ της παρούσας ως απαραίτητα στοιχεία

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και

-  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α’  και  Β’ της  παρούσας  ως

απαραίτητα στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς.

3. Ανάλυση Περιεχομένων

Στους υποφακέλους πρέπει να αναγράφονται  τα «στοιχεία του υποψήφιου», όπως

επωνυμία,  πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου  του υποψήφιου Ανάδοχου.  Σε  περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας  πρέπει  να

αναγράφονται  η  πλήρης  επωνυμία,  διεύθυνση,  καθώς  και  αριθμός  τηλεφώνου,  φαξ  και

τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών τους. 

Κατά  την  υποβολή της  προσφοράς  από τον Οικονομικό  Φορέα,  σημαίνονται  από

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα και οι πληροφορίες

της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό χαρακτήρα.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που

καλύπτει τεχνικά και εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Σε  περίπτωση  που  στο  περιεχόμενο  της  Προσφοράς  χρησιμοποιούνται

συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι χρήσιμο για τον υποψήφιο

Προμηθευτή να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι

απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι

έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 

Δεν  λαμβάνονται  υπόψη  Προσφορές  που  δεν  υποβλήθηκαν  ηλεκτρονικά  ή  που

υποβλήθηκαν  εκτός  της  αναγραφόμενης  στην  Προκήρυξη  προθεσμίας  υποβολής

ηλεκτρονικών  προσφορών,  όπως  τηρείται  μέσω  των  υπηρεσιών  χρονοσήμανσης  του

Συστήματος.

Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της Προκήρυξης.

Οι  τιμές της  προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση

για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον συμμετέχοντα μέχρι

την  πλήρη εκτέλεση της  Σύμβασης  και  την  παράταση αυτής,  δοθέντος  ότι  ο  Ανάδοχος

θεωρεί τον κίνδυνο απροόπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και

τον αποδέχεται.

ΟΑΕΕ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,  αρ. Διακ   3/2016   -   14   -

16PROC003726443 2016-01-29

ΑΔΑ: ΩΕΓ74691Ω3-ΓΣΣ



Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και τα έξοδα εκτέλεσης της

εντολής πληρωμής.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται

υπόψη.  Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  επιφυλάξεις  ή  τροποποιήσεις  σε

οποιονδήποτε όρο της Προκήρυξης απορρίπτονται.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή,

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της

Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια

Επιτροπή, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες

που  αναφέρονται  στα  σημεία  που  ζητήθηκαν.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  παροχή

διευκρινίσεων  είναι  υποχρεωτική  για  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  και  δεν  θεωρείται

αντιπροσφορά.  Οι  διευκρινίσεις  των  υποψηφίων  Αναδόχων  πρέπει  να  δίνονται,  εφόσον

ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ.

2α  του  π.δ.  118/2007,  κατά  της  διακήρυξης,  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν μπορεί με την προσφορά του ή με

οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  να  αποκρούσει  ευθέως  ή  εμμέσως  τους  ανωτέρω  όρους.  Η

άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 4.  – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  τέσσερις (4) εργάσιμες

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Πέμπτη 18

Φεβρουαρίου  2016  και  ώρα  10.00  π.μ.,  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο

Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, των κειμένων

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των

ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά”.

3. Αμέσως  μετά  την  ανωτέρω ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  στο

διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που

αποσφραγίσθηκαν.

4. Ειδικότερα,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  και  των

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού
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προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα

οργάνων της,  εισηγείται  τον αποκλεισμό  από τα  επόμενα στάδια  του  Διαγωνισμού,  των

Υποψηφίων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν

ικανοποιούν  τους  σχετικούς  όρους  της  Διακήρυξης  και  συντάσσει  προς  τούτο  σχετικό

πρακτικό περί αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των Υποψηφίων. Οι

συμμετέχοντες  στο  διαγωνισµό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της

προσφοράς τους, ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος.

Η Επιτροπή δύναται κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις /

συμπληρωματικά στοιχεία από τους υποψήφιους επί των υποβληθέντων στοιχείων, κατά τα

προαναφερόμενα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους

υποψήφιους επί ποινή αποκλεισμού και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Στην περίπτωση όπου υπάρχει απόρριψη προσφοράς, το ανωτέρω πρακτικό αφού

υπογραφεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής, κοινοποιείται για έγκριση στο αρμόδιο όργανο

και η σχετική απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους Υποψηφίους μέσω του συστήματος. 

5. Στη  συνέχεια,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  γνωστοποιεί  στους  Υποψήφιους  των

οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την  αξιολόγηση  των  (υπο)φακέλων

«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»,  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα

πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά».

6. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή μέσω των αρμόδιων

πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  αποσφραγίζει  τους

ηλεκτρονικούς  (υπο)φακέλους  «Οικονομική  Προσφορά»  και  προβαίνει  στην  αξιολόγηση

αυτών. 

Για  όσες  προσφορές  απορρίφθηκαν  κατά  τη  φάση  της  αξιολόγησης  των

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, οι (υπο)φάκελοι των Οικονομικών

Προσφορών τους δεν αποσφραγίζονται.

7. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής:

(α)  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες  οι  οικονομικές  προσφορές  που  δεν  πληρούν  τις

προϋποθέσεις  του  ΜΕΡΟΥΣ  Δ’  της  παρούσας, και  (β)  εν  συνεχεία  αξιολογούνται  οι

οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

8. Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  με  την  ένδειξη

«Οικονομική  Προσφορά»,  οι  υποψήφιοι  των  οποίων  οι  Οικονομικές  προσφορές

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που

αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που έχουν προσφερθεί.

Σημειώνεται  πως  η  κατά  τα  ανωτέρω  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών,

παρέχεται  αποκλειστικά  για  το  σκοπό  της  έννομης  προστασίας  των  υποψηφίων.
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Απαγορεύεται  η καθοιονδήποτε τρόπο αντιγραφή ή αναπαραγωγή του περιεχομένου των

προσφορών,  το  οποίο  προστατεύεται  κατά  τις  διατάξεις  του  νόμου.  Οι  παραβάτες  της

παραπάνω απαγόρευσης υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη.

9. Μετά  την  ολοκλήρωση  της  ανωτέρω  διαδικασίας,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού

συντάσσει  σχετικό  πρακτικό,  το  οποίο  περιλαμβάνει  συγκριτικό  πίνακα  αξιολόγησης  των

οικονομικών  προσφορών  των  Υποψηφίων  κατά  φθίνουσα  σειρά.  Οι  συμμετέχοντες  στο

διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της  προσφοράς  τους,

ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος. Στην περίπτωση όπου υπάρχει απόρριψη προσφοράς,

το ανωτέρω πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής, κοινοποιείται για

έγκριση  στο  αρμόδιο  όργανο  και  η  σχετική  απόφαση  κοινοποιείται  σε  όλους  τους

Υποψηφίους μέσω του συστήματος. 

ΑΡΘΡΟ 5. – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ   ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

1. Στον παρόντα διαγωνισμό κριτήριο για την τελική επιλογή του Αναδόχου

είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.

2.  Για  την  τελική  επιλογή  του  Αναδόχου  λαμβάνεται  υπόψιν  αποκλειστικά  η

χαμηλότερη τιμή σε ευρώ,  εκ των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές έχουν

κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

3.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4

της παρούσας και στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να

γίνει η κατακύρωση, οφείλει, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της

σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε

μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα

ή δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Ε’ της παρούσας.

3.  Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται επίσης σε έντυπη μορφή (στο

Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Ακαδημίας 22, Αθήνα, με διαβιβαστικό όπου θα

αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά)  κατά  περίπτωση,  από  τον

προσφέροντα στον οποίον πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση, εντός τριών (3) εργασίμων

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.  Όταν υπογράφονται  από τον ίδιο,  φέρουν

ψηφιακή υπογραφή.

4. Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση του φακέλου με  τη  σήμανση  «Δικαιολογητικά

Κατακύρωσης» του προσφέροντα στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται
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δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή,

ύστερα από σχετική ειδοποίηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, όσων από τους υποψήφιους

που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που

υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων

για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών

5. Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων,

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  6  του  άρθρ.  19  του  π.δ.  118/2007  και  εφόσον

διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού

προτείνει την ανακήρυξη ως Αναδόχου του Υποψήφιου, που έχει υποβάλει την προσφορά με

τη χαμηλότερη τιμή, με σύνταξη σχετικού πρακτικού. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται

οι  προϋποθέσεις  του  παρόντος  άρθρου  ή  όταν  αυτός  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η

κατακύρωση  δεν υποβάλλει εγκαίρως ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή,

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα

Διακήρυξη, ή στην παρ. 2 του άρθρου 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007, η κατακύρωση γίνεται

στον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται

κατά  τα  ανωτέρω,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  συμμετέχοντα  με  την  αμέσως  επόμενη

χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. 

Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει

σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων,

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο

διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Η  κατακύρωση  χωρεί  ηλεκτρονικά  και  η  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  περί

ανακήρυξης  του  Υποψήφιου  ως  Αναδόχου  κοινοποιείται  στον  εν  λόγω  Υποψήφιο  και

εγγράφως  και  αφού  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  καταθέσει  στο  αρμόδιο  Τμήμα  το  τελικό

πρακτικό,  ως  ορίζεται  ανωτέρω,  καθώς  και  τυχόν  κάθε  άλλο  στοιχείο  του  Διαγωνισμού

(οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κλπ). 

Τυχόν  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική

θεώρηση γνησίου υπογραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση

της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος

προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει εγκαίρως και προσηκόντως, ηλεκτρονικά ή/και δεν

προσκομίσει,  κατά το στάδιο της κατακύρωσης, ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και

δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος,

καταπίπτει  υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε.  η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος τη χαμηλότερη

τιμή.

Επίσης,  καταπίπτει  υπέρ του ΟΑΕΕ η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος τη

χαμηλότερη  τιμή,  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  από  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά

προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη Διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των

οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, για τα οποία

έχει δεσμευτεί με Υπεύθυνη Δήλωση. 

    

ΑΡΘΡΟ 6. -   ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  με  αιτιολογημένη  γνωμοδότησή  της,  μπορεί  να

προτείνει:

1. Κατακύρωση του έργου της Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης του μηχανογραφικού

Εξοπλισμού H/W & S/W του ΟΑΕΕ και των εντασσόμενων Τομέων, στον Ανάδοχο που έχει

υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή. 

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

3.   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και  προσφυγή στην διαδικασία της

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της

Υπηρεσίας.

4.  Ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό

στοιχείων Ι και ΙΙ της περ. α' της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.

5. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

α) όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλουν την ματαίωση 

β) όταν ο ΟΑΕΕ δεν χρειάζεται πλέον το έργο, είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε

λόγω  διακοπής  ή  περιορισμού  της  δραστηριότητας  για  την  οποία  επρόκειτο  να

χρησιμοποιηθεί.

6.  Στην  περίπτωση  του  παρόντος  διαγωνισμού,  όπου  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η

χαμηλότερη τιμή, στον οποίο υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή

μία  μόνο  προσφορά  και  εφόσον  δεν  υπάρχουν  συγκριτικά  στοιχεία  τιμών,  είτε

προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται  με παραστατικά, ο
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διαγωνισμός ματαιώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη

πλήρως αιτιολογημένη και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς ο διαγωνισμός.

Στον  επαναληπτικό  διαγωνισμό  και  εφόσον  συντρέχουν  εκ  νέου  οι  παραπάνω

περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα

έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 7. –   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.  Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, υποχρεούται  να

προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης και

κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  23  του  Π.Δ.118/07,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής

σύμβασης,  το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται  στη Διακήρυξη,  προσκομίζοντας και  την

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών, Στέγασης

και Συντήρησης) συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία που αναγράφονται

στην προσφορά του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στο Διαγωνισμό και η οποία

προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε

αυτόν  και  περιλαμβάνει  όλα  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρ.  2  του  άρθρου  24  του

Π.Δ.118/07 στοιχεία. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης

που  επισυνάφθηκε  στη  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  ούτε  καθοιονδήποτε  τρόπο

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου.

2. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο

μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης.

Στην  περίπτωση όμως αυτή,  ο  χρόνος  έναρξης  εργασιών  του έργου της  Συντήρησης  –

Τεχνικής Υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού αρχίζει  να υπολογίζεται μετά από

δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται

πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται  παραπάνω, ο

χρόνος  έναρξης  εργασιών  του  έργου  της  Συντήρησης  –  Τεχνικής  Υποστήριξης  του

μηχανογραφικού εξοπλισμού υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

3. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό υποψήφιο, η ανακοίνωση

απευθύνεται  στον  εκπρόσωπό  του  στην  Ελλάδα  εάν  υπάρχει,  σε  αντίθετη  περίπτωση

αποστέλλεται  σχετική τηλεομοιοτυπία  στον αλλοδαπό υποψήφιο.  Στην  περίπτωση που η

πληρωμή  στον  ανάδοχο  προβλέπεται  να  γίνει  με  άνοιγμα  πίστωσης,  η  εγγύηση  καλής

εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό,
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η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται  μετά την κατάθεση και

αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

4. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει την

σύμβαση, ή εάν προσέλθει  αλλά δεν καταθέσει  εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ,

ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο

άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 και  καταπίπτει  υπέρ του ΟΑΕΕ η εγγύηση συμμετοχής.  Σ'

αυτήν την περίπτωση ο ΟΑΕΕ, αποφασίζει κατά τα προαναφερόμενα, την κατακύρωση στον

αμέσως  επόμενο  στη  σειρά  διαγωνιζόμενο.  Η  απόφαση  αυτή  λαμβάνεται  σε  βάρος  του

έκπτωτου και αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση της ζημίας του ΟΑΕΕ.

5. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, μεταξύ του ΟΑΕΕ και του Αναδόχου θα

υπογραφεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού,

η σύμβαση που είχε επισυναφθεί στη διακήρυξη, αφού συμπληρωθούν στο κείμενό της τα

στοιχεία  της  προσφοράς  του  αναδόχου.  Δεν  χωρεί  οποιαδήποτε  διαπραγμάτευση  στο

κείμενο της, ούτε καθοιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του

αναδόχου. 

6. Η σύμβαση  θα καταρτιστεί  στην  ελληνική γλώσσα,  με  βάση τους όρους  που

περιλαμβάνονται  στη  Διακήρυξη  και  την  προσφορά  του  Αναδόχου,  θα  διέπεται  από  το

ελληνικό  δίκαιο  και  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  προς  το  περιεχόμενο  της

παρούσας.  Το  κείμενο  της  Σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  τούτο

στηρίζεται,  όπως  προσφορά,  διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,  εκτός

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών και θα περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την

παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.Δ.118/2007 στοιχεία. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς

από  την  σύμβαση  και  τα  παραρτήματα  αυτής  ή  σε  περίπτωση  που  ανακύψουν

αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η

παρούσα Διακήρυξη,  η  Τεχνική  Προσφορά του Αναδόχου,  η οικονομική  του προσφορά,

εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων της Διακήρυξης. 

7. Η Σύμβαση με τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί, θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και θα

αρχίζει  από την ημερομηνία  υπογραφής της,  με δικαίωμα παράτασης για δύο (2) ακόμα

μήνες με τους ίδιους οικονομικούς όρους, μονομερώς από τον ΟΑΕΕ και με τον όρο ότι η

σύμβαση θα λύεται  αυτοδίκαια με την οριστική απόσυρση του εν λόγω εξοπλισμού του

ΟΑΕΕ  ή  θα  παρέχεται  δικαίωμα  στον  Οργανισμό  σε  περίπτωση  απόσυρσης  μέρους  του

μηχανογραφικού εξοπλισμού, να τροποποιήσει τη σύμβαση και να μειώσει το τίμημα καθ΄ό

μέρος αφορά τον αποσυρθέντα εξοπλισμό. 
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Ο ΟΑΕΕ διατηρεί επίσης το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης ιδιαίτερα

στην περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου του Έργου να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που

προκύπτουν από τη σύμβαση του. 

8. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις,  εφόσον συμφωνούν προς τούτο

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται

από συμβατικό όρο, δύναται να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση της

Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  έκδοση  προς  τούτο  απόφασης  του  Δ.Σ.  του  Ο.Α.Ε.Ε..  Η

απόφαση  με  την  οποία  συναινεί  στην  τροποποίηση,  δύναται  να  προσβληθεί  από

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί  με  τον  Ανάδοχο  και  την

παράταση  αυτής,  θα  παρέχεται  το  δικαίωμα  στον  Οργανισμό  σε  περίπτωση  απόσυρσης

μέρους του μηχανογραφικού εξοπλισμού να τροποποιήσει τη σύμβαση και να μειώσει το

τίμημα καθ΄ ο μέρος αφορά τον αποσυρθέντα εξοπλισμό,  σύμφωνα με τη μηνιαία  τιμή

κόστους  συντήρησης  ανά  είδος-μοντέλο.  Υποχρέωση  του  Οργανισμού  είναι  η  έγγραφη

ειδοποίηση  του Αναδόχου τουλάχιστον  30  ημέρες  πριν  την  ημερομηνία  απόσυρσης  του

εξοπλισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου παραμένουν σε ισχύ

μέχρι την ημερομηνία απόσυρσης του εξοπλισμού.

9. Η  σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α.  Πραγματοποιήθηκε  η  συντήρηση  και  τεχνική  υποστήριξη  του  μηχανογραφικού

εξοπλισμού H/W & S/W του ΟΑΕΕ και Τομέων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που

ορίζονται στην παρούσα, στο σύνολο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως  εκπληρώθηκαν

όλοι οι όροι της σύμβασης και επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

γ. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8. - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

επί  εκατόν  πενήντα  (150)  ημέρες  από  την  επομένη  της  διενέργειας  του

διαγωνισμού.  Εάν  οι  διαγωνιζόμενοι  κλήθηκαν  να  παρατείνουν  την  ισχύ  των

προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/07 και

αποδέχτηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και

για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Προσφορές  που  αναφέρουν  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  των  εκατόν  πενήντα  (150)

ημερών  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, μέσω του Συστήματος,

εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ΟΑΕΕ, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και  του παραπάνω

ανωτάτου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  του

διαγωνισμού  υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός  εάν  ο  ΟΑΕΕ  κρίνει,  κατά  περίπτωση,

αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά

τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση της

προσφοράς  τους,  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή

μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο

υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική  ενέργεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η  απόρριψη  Προσφοράς  γίνεται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΕ,  ύστερα  από

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Η  προσφορά  του  υποψήφιου  Αναδόχου  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  αν

συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

-Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή μη προσήκουσα υποβολή δικαιολογητικού, όπως

προσδιορίζεται από την παρούσα  Διακήρυξη. 

-Έλλειψη  πλήρους  και  αιτιολογημένης  τεκμηρίωσης  των  ελάχιστων  προϋποθέσεων

συμμετοχής. 

-Χρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

-Προσφορά  που  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα

υποβολής των προσφορών.

-Προσφορά  που  είναι  αόριστη,  ανεπίδεκτη  εκτίμησης,  υπό  αίρεση  ή  δεν  προκύπτει  με

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

-Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

-Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης. 

-Προσφορά που το τίμημά της υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
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ΑΡΘΡΟ 10. -   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ     ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007, άρθρο 6 παρ. 2 περ. β

του Ν.4155/2013 και Ν.3886/2010) συμπληρώνοντας της ειδική φόρμα του Συστήματος και

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή

υπογραφή. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός

φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών

από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο, ως ημερομηνία

αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της

ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της

ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομι-

σθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η

ημερομηνία αποστολής.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατα-

τίθενται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  5  της  Υ.Α.  Π1/2390/16-10-2013  (ΦΕΚ

2677/21-10-2013).

2.  Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμ-

βάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

α) Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνουν

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών

β) Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του Διαγωνισμού συντάσσουν

και  υπογράφουν  τα  κατά  περίπτωση  πρακτικά  και  αποφάσεις  αξιολόγησης  των

ενστάσεων/προσφυγών.

γ) Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς, ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη

της προσφυγής/ένστασής τους.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ’ αυτόν και

της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση  για λόγους

νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η

προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία
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προσκομίζει ο διαγωνιζόμενος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των

άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007:

α)  Κατά  της  Διακήρυξης  του  Διαγωνισμού, μέσα  στο  μισό  του  χρονικού

διαστήματος από της τελευταίας δημοσίευσης της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η Ένσταση διαβιβάζεται και εξετάζεται από

την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων και το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ εκδίδει τη σχετική απόφασή του, το

αργότερο (5) πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του ΟΑΕΕ, που αφορούν τη συμμετοχή

οποιουδήποτε συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό ή κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, ως

προς  τη  διαδικασία  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  Προσφορών,  κατά  τη  διάρκεια

διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν,

κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε πλήρη γνώση του σχετικού φακέλου.

Η Ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται

κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ και η σχετική απόφαση εκδίδεται, μετά από γνωμοδότηση αυτού, με απόφαση

από το Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.

Η  Ένσταση  κατά  της  συμμετοχής  Προμηθευτή  στο  Διαγωνισμό,  κοινοποιείται

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

υποβολής της,  με  επιμέλεια του ενιστάμενου.

γ) Κατά  της  διενέργειας  του  Διαγωνισμού  έως  και  την  κατακυρωτική

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

ενδιαφερόμενος  διαγωνιζόμενος  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  πράξεως  ή  παραλείψεως της

Αναθέτουσας Αρχής.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται με επιμέλεια του ενιστάμενου, υποχρεωτικά εντός δύο

(2) ημερών από την υποβολή ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων σε αυτόν κατά του οποίου

στρέφεται. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων και το Δ.Σ.

του ΟΑΕΕ εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

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

όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των  δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8

και 8α του Π.Δ. 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου

ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και  των ως άνω

δικαιολογητικών.
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Η Ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή

της  στο  μειοδότη  κατά  του  οποίου  στρέφεται.  Το  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΕ  εκδίδει  τη  σχετική

απόφασή  του  το  αργότερο  σε  δέκα  (10)  εργάσιμες  ημέρες  από  τη  λήξη  της  ανωτέρω

τριημέρου προθεσμίας, ύστερα από τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων.

Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  λόγους  εκτός  από  τους

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Η  σχετική  απόφαση  επί  της  ενστάσεως  κοινοποιείται  στους  ενιστάμενους  χωρίς

υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής

απόφασης, μετά την κοινοποίηση της σε αυτούς από τον ΟΑΕΕ, με φροντίδα τους. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του

άρθρου  15  του  Π.Δ.  118/07,  υποβάλλεται  παράβολο  κατάθεσης  υπέρ  του

Δημοσίου,  ποσού  ίσου  με  ποσοστό  0,10  επί  της  εκατό  (0,10%)  επί  της

προϋπολογισμένης αξίας του υπό ανάθεση έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να

είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00) ευρώ και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00)

ευρώ. 

Το  παράβολο  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά σε  μορφή  αρχείου  .pdf από  τους

πιστοποιημένους  Υποψηφίους  και  προσκομίζεται  ταυτόχρονα  και  σε  έντυπη  μορφή

(πρωτότυπο  ή  ακριβές  αντίγραφο)  στην  αρμόδια  υπηρεσία,  εντός  τριών  (3)  εργασίμων

ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή.

Ο Ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις

δυνάμει  των  άρθρων  18,  20,  26,  32,  33,  34  και  39  του  Π.Δ.  118/07  να  υποβάλλει

ηλεκτρονικά, προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία

τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης του

Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Ε.

Επί  της  προσφυγής  αποφασίζει  το  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΕ,  μετά  από  γνωμοδότηση  της

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με

άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Κατά τα λοιπά για τις  αναφερόμενες ανωτέρω Διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα

οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 11. - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι  Εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά  πρόσωπα  που

λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  μέλη  της  Ε.Ε.  και  έχουν  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα,  το

δικαίωμα αυτό.  Τα  αντίστοιχα έγγραφα των Εγγυήσεων αν δεν  είναι  διατυπωμένα  στην

Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται  από  επίσημη μετάφραση. 
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Σε  περίπτωση  προσφορών  Ενώσεων  ή  Κοινοπραξιών  αυτών,  οι  εγγυήσεις

περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της

Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. 

Με την Εγγυητική Επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα

αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  καταβάλει  ορισμένο  ποσό  μετά  από  απλή  έγγραφη

ειδοποίηση του ΟΑΕΕ προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά , ούτε αν

πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Οι  εγγυήσεις  ανεξάρτητα  από  το  όργανο  που  τις  εκδίδει  και  τον  τύπο  που

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

1.- Την ημερομηνία έκδοσης.

2.- Τον εκδότη. 

3.- Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

4.- Τον αριθμό της εγγύησης. 

5.- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6.-  Την πλήρη επωνυμία  και  τη διεύθυνση του Αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται  η

εγγύηση.

7. Την ανάληψη υποχρέωσης από το Πιστωτικό Ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά

από απλή έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ.

8.- Τη σχετική Διακήρυξη, την ημερομηνία Διαγωνισμού (για εγγύηση συμμετοχής) ή τον

αριθμό της σχετικής Σύμβασης (για εγγύηση καλής  εκτέλεσης) και το συγκεκριμένο έργο και

στις δύο περιπτώσεις.

9.- Ότι η Εγγύηση παρέχεται ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, ο δε εκδότης παραιτείται της

ενστάσεως της διζήσεως.

10.-  Ότι  το  ποσό της  εγγύησης  τηρείται  στην  διάθεση της  Υπηρεσίας  που διενεργεί  το

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε 3 ημέρες, μετά από απλή έγγραφη

ειδοποίηση.

11.- Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε

πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει τον Ανάδοχο.

12.- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της Εγγύησης. 

α) η Εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του

χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η Διακήρυξη. 

β) Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή

θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

13.- Ο εκδότης της Εγγύησης συμμετοχής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος

της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) που διενεργεί το
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διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της

Εγγύησης.

Έντοκα  Γραμμάτια  και  Ομόλογα  Δημοσίου  γίνονται  δεκτά  ως  Εγγύηση  και  ισχύουν  τα

παρακάτω:

- Οι τίτλοι των Εντόκων Γραμματίων ή των Ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην

ονομαστική τους αξία, ως Εγγύηση Συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

-  Η  επιστροφή  των  Εντόκων  Γραμματίων  ή  των  Ομολόγων  του  Δημοσίου  γίνεται  με

παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή

σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

-  Σε  περίπτωση  που  συντρέχουν  οι  περιπτώσεις  κατάπτωσης  Εγγυητικής  επιστολής

συμμετοχής,  γίνεται  εκποίηση  των  Εντόκων  Γραμματίων  του  Δημοσίου  στην  αξία  που

αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους. 

- Στην περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

-  Όταν  ο  Ανάδοχος  καταθέσει  Γραμμάτιο  Συστάσεως  Παρακαταθήκης  του  Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων αντί Εγγυητικής Επιστολής Τράπεζας, θα γίνεται δεκτό, εφόσον

βεβαιώνεται σε αυτό ότι το περιεχόμενο της συσταθείσας μετά του Ταμείου Παρακαταθηκών

και  Δανείων  σύμβασης  παρακαταθήκης  έχει  διαμορφωθεί,  όπως  επιτάσσει  ο  παραπάνω

σχετικός  όρος των εγγυήσεων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό,

κατά το άρθρ. 25 του ΠΔ 118/07/ΚΠΔ και την παράγραφο 1.2.3. του άρθρου 11 της ΥΑ

Π1/2390/2013.  Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα

ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου .pdf και  προσκομίζεται  από αυτόν στο Πρωτόκολλο της

Υπηρεσίας  (Ακαδημίας  22,  Αθήνα),  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του. 

Η Εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό, που αντιστοιχεί σε

ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 168.000,00

€ Χ 2 % = #3.360,00# € (άρθρο 25 παρ. 4  Π.Δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 157, παρ. α του Ν. 4281/2014).

Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά ένα

(1) μήνα από την ισχύ της προσφοράς που ορίζει η Διακήρυξη.

Τυχόν ελλείψεις της Εγγύησης Συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν

να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ηλεκτρονική

ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας στον συμμετέχοντα.
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Δε γίνεται δεκτή προσφορά, της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται

και στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 2%.

β) Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά τον συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό στον οποίο

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτού, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι Εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, επιστρέφονται

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης της

κατακύρωσης στον Ανάδοχο.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

α)  Ο  Ανάδοχος  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  ή  ανάθεση,  υποχρεούται  να

καταθέσει  Εγγύηση  Καλής  Εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου ισχύος, δηλαδή θα ισχύει

μέχρι επιστροφής της.

γ)  Η εγγύηση  κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται  στον ανάδοχο μετά τη λήξη της διάρκειας της

σύμβασης και την εκπλήρωση των υπηρεσιών (ολοκλήρωση του υπό ανάθεση έργου), την

τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ

των συμβαλλομένων.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  157  του  Ν.4281/14  (ΦΕΚ

160/Α΄/8-8-2014) και στην παρ. 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/13.

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ της

παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 12. - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Ο ανάδοχος  που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να

υπογράψει  τη  σχετική  σύμβαση  ή  προσέρχεται  και  δεν  καταθέτει  την  εγγύηση  καλής

εκτέλεσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε

στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του

ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικώς έκπτωτος από τη

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν ανταποκρίνεται

στους  όρους  του  συμφωνητικού  συντήρησης  &  τεχνικής  υποστήριξης  του  μηχ/κού

εξοπλισμού του ΟΑΕΕ και των Τομέων, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης

που του δόθηκε.
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3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την

σύμβαση όταν:

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν πραγματοποιήθηκε η Συντήρηση με ευθύνη 

του Ο.Α.Ε.Ε.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση, μπορεί να του

παρασχεθεί  η  δυνατότητα  παράδοσης  των  εργασιών,  μέχρι  την  προηγούμενη  της

ημερομηνίας  διενέργειας  του διαγωνισμού,  που γίνεται  σε  βάρος του,  πέραν της οποίας

ουδεμία παράδοση εργασιών γίνεται δεκτή.

5. Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της

επιτροπής  Διαγωνισμού,  η  οποία  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή

εξηγήσεων αθροιστικώς ή διαζευκτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Κατάπτωση ολικώς ή μερικώς της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της

σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Ανάθεση του έργου συντήρησης του μηχ/κού εξοπλισμού σε βάρος του εκπτώτου

αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες  που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό

ή  είχαν  κληθεί  για  διαπραγμάτευση,  είτε  με  διενέργεια  διαγωνισμού,  είτε  με

διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε

άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ο.Α.Ε.Ε. ή τυχόν διαφέρον που ήθελε προκύψει,

καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και

στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα σύμβαση κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην

περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο,

κατά  την  κρίση  του  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΕ  και  με  βάση  τις  αρχές  της  καλής  πίστης  και  των

συναλλακτικών ηθών.

γ.  Προσωρινός  ή  οριστικός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  το  σύνολο  των

προμηθειών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.  2286/1995.  Ο

αποκλεισμός  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση,  επιβάλλεται  μόνο  με  απόφαση  του  Υπουργού

Ανάπτυξης,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Πολιτικής  Προγραμματισμού

Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικώς καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και

μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΑΕΕ, που διενεργεί το διαγωνισμό.

δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υπηρεσιών για

τις  οποίες  κηρύχθηκε  έκπτωτος,  όταν του δόθηκε  το  δικαίωμα να προβεί  στις  εργασίες

συντήρησης  μέχρι  την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,

ανεξαρτήτως εάν τελικώς έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή,
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έχουν εφαρμογή αναλογικώς και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ.

118/2007.

6. Σε  περίπτωση  που  οι  εργασίες  συντήρησης  μηχ/κού  εξοπλισμού  σε  βάρος

έκπτωτου  ανάδοχου,  γίνεται  με  τροποποίηση  όρων  ή  τεχνικών  προδιαγραφών  της

κατακύρωσης,  της ανάθεσης ή της σύμβασης από τις  οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος,  κατά

περίπτωση,  κατά τον  υπολογισμό  του διαφέροντος  σε  βάρος  του,  λαμβάνεται  υπόψη η

διαφορά  που  τυχόν  προκύπτει  από  την  τροποποίηση  των  σχετικών  όρων  ή  τεχνικών

προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 13. - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1. Σε περίπτωση που το έργο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού

εξοπλισμού  H/W  &  S/W  του  ΟΑΕΕ  και  Τομέων  δεν  εκτελεσθεί,  μετά  τη  λήξη  του

συμβατικού  χρόνου όπως  διαμορφώθηκε  με τυχόν μετάθεση και μέχρι  λήξης του χρόνου

της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εκτός  των  τυχόν  προβλεπομένων  κατά

περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4

του μέγιστου χρόνου παράτασης, 1% επί της συμβατικής αξίας του έργου που εκτελέσθηκε

εκπρόθεσμα.   

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το 1/2

του  μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, 3% επί της συμβατικής αξίας του έργου

που   εκτελέσθηκε εκπρόθεσμα.

Εάν,  κατά  τον  υπολογισμό  του  χρόνου  παράτασης  των  περιπτώσεων  α  και  β

προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

γ. Για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  παραπάνω  1/2,  ποσοστό  5%  επί  της

συμβατικής  αξίας του έργου που εκτελέσθηκε εκπρόθεσμα .

2.  Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  ποσοστά  προστίμων,  υπολογίζονται  επί  της

συμβατικής  αξίας του εκπρόθεσμα  εκτελεσθέντος έργου, χωρίς τον ΦΠΑ.

Εάν οι εργασίες που εκτελέσθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των

εργασιών που εκτελέσθηκαν εμπρόθεσμα,  το  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής

αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης Αναδόχου εκπτώτου παρέχεται  σε αυτόν η

δυνατότητα να εκτελέσει τις εργασίες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας

του εις  βάρους  του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού,  επιβάλλεται  συνολικά  πρόστιμο  για

εκπρόθεσμη εκτέλεση, ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την
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ημερομηνία εκτέλεσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και

τα αναφερόμενα στην προηγουμένη παράγραφο.  

Εάν ο έκπτωτος εκτελέσει το έργο, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα

αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ ύστερα από την οριστική παραλαβή

του έργου.

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση

ή αντικατάσταση των εργασιών με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ ύστερα από γνωμοδότηση

της επιτροπής του Διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για το οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος

και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος . 

 Σε περίπτωση ένωσης,  το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε

όλα τα μέλη της ένωσης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.

ΑΡΘΡΟ 14. - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η  πληρωμή  του  τιμήματος  θα  γίνεται  σε  ΕΥΡΩ  και  σύμφωνα  με  τις  νόμιμες

διαδικασίες που ισχύον για το Δημόσιο. 

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις για

το ένα (1) έτος συντήρησης και δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις για την παράταση αυτής.

Οι  εργασίες  εκάστου  μηνός  θεωρούνται  αυτοτελές  τμήμα  του  έργου,  μη  συνδεόμενου

καθοιονδήποτε τρόπο με τις εργασίες των επόμενων μηνών και θα τιμολογούνται στο τέλος

κάθε δεδουλευμένου μήνα, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον

ανάδοχο, των κάτωθι απαιτουμένων από το νόμο δικαιολογητικών.  

α.  Πρακτικό  της  επιτροπής  που  θα  ορισθεί  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΟΑΕΕ  για  την

παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου της συντήρησης και την παραλαβή αυτού.

β. Τιμολόγιο του Αναδόχου που θα αναγράφει την ακριβή ονομασία του έργου σύμφωνα με

την διακήρυξη και τη σύμβαση.

γ. Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα.

δ.  Κάθε  άλλο  δικαιολογητικό  που  τυχόν  του  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τα τιμολόγια θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν αποκλειστικά τον

Ανάδοχο, του Ν. 2198/94 και του ν. 4013/15-9-11 (0,10% προ Φ.Π.Α.) κλπ.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΟΑΕΕ.

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 0889 προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2016 - 2017. 
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ΑΡΘΡΟ 15. – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ –   ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου

που απορρέουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του

ΟΑΕΕ.

         Απαγορεύεται η εκχώρηση υπό οποιαδήποτε μορφή από τον Ανάδοχο, της υπηρεσίας

των εκ της συμβάσεως που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Οργανισμού απορρεουσών

υποχρεώσεων, όπως και των δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που θα ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά

τη λήξη της και υπό την προϋπόθεση ότι απορρέει από αυτήν) μεταξύ του ΟΑΕΕ και του

ΑΝΑΔΟΧΟΥ και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία

αυτής,  τον  προσδιορισμό  ή/και  την  εκπλήρωση  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του

αναδόχου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’

ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται αποκλειστικά το Ελληνικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 17. – ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  υπηρεσίες  συντήρησης  και  τεχνικής

υποστήριξης  του  μηχ/κού  εξοπλισμού  H/W &  S/W Ο.Α.Ε.Ε.  και  Τομέων,  όπως  αυτές

περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’ της παρούσας διακήρυξης. 

Επίσης  υποχρεούται  στην  ύπαρξη  βλαβοληπτικού  κέντρου  για  την  λήψη  των

αιτημάτων  τεχνικής  βοήθειας  μέσω  τηλεφώνου,  FAX,  Ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου  και

Παροχή τεχνικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, καθ’ όλη την διάρκεια της συντήρησης+,

για επίλυση προβλημάτων.

Η  τηλεφωνική  απόκριση  του  προμηθευτή  για  την  διερεύνηση  και  επίλυση  του

προβλήματος, θα πρέπει να γίνεται εντός δύο (2) ωρών από την αναγγελία της βλάβης.

Η ανταπόκριση του Αναδόχου με αυτοπρόσωπη παρουσία σε περίπτωση βλάβης θα

είναι:

Το πρωί 08.00 της επομένης εφόσον η ειδοποίηση της βλάβης έγινε από Δευτέρα

έως Παρασκευή και από 08.00 έως 14.00.

Για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός του Νομού Αττικής, ο χρόνος απόκρισης θα

είναι 48 ώρες.

Εάν παρουσιαστεί βλάβη σε δικτυακό εξοπλισμό (Υλικό ή Λογισμικό) η οποία θέτει

εκτός λειτουργίας ολόκληρη Περιφερειακή Υπηρεσία (Δ/νση ή Τμήμα) του Οργανισμού, ο
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χρόνος  ανταπόκρισης  του  Αναδόχου  και  αποκατάστασης  της  βλάβης,  ακόμα  και  στην

επαρχία, θα πρέπει να είναι εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία της βλάβης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει προληπτική συντήρηση μία φορά τον χρόνο στο

σύνολο του εξοπλισμού που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’. 

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται εντός ωρών εργασίας (7.30 π.μ – 15.00 μ.μ

εργάσιμες ώρες ), κατόπιν συνεννόησης με τον ΟΑΕΕ.

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  τα  έξοδα  μετακινήσεων  ή  αποστολής  εξοπλισμού  και

ανταλλακτικών, όπου απαιτηθεί, κατά την συντήρηση.

ΑΡΘΡΟ 18. - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Για  κάθε  ημέρα  καθυστέρησης  αποκατάστασης  των  βλαβών,  καταλογίζονται  σε

βάρος του Αναδόχου βαθμοί, με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω.

Εάν  ο  Ανάδοχος  συγκεντρώσει  σε  βάρος  του  την  βαθμολογία  που  περιγράφεται

κατωτέρω θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή από τον ΟΑΕΕ ποινικής  ρήτρας, ύστερα από

γνωμοδότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Οι βαθμοί θα υπολογίζονται με τον παρακάτω τρόπο:

 Σε περίπτωση που μία  μονάδα εξοπλισμού της  Υπηρεσιακής Μονάδας είναι  εκτός

λειτουργίας και δεν αποκαθίσταται η βλάβη εντός του ορισθέντος από τη διακήρυξη

χρόνου αποκατάστασης και την ευθύνη της καθυστέρησης φέρει  ο Ανάδοχος, θα

προστίθεται  ένας (1)  βαθμός  για  κάθε εργάσιμη ημέρα,  μέχρι  τις  τρεις  επόμενες

εργάσιμες ημέρες.

 Σε περίπτωση που μία  μονάδα εξοπλισμού της  Υπηρεσιακής Μονάδας είναι  εκτός

λειτουργίας και δεν αποκαθίσταται η βλάβη εντός του ορισθέντος από τη διακήρυξη

χρόνου αποκατάστασης και την ευθύνη της καθυστέρησης φέρει  ο Ανάδοχος, θα

προστίθενται  δύο  (2)  βαθμοί  για  κάθε  εργάσιμη  ημέρα,  πέραν  από  την  τέταρτη

εργάσιμη ημέρα και μετά.

Η ανωτέρω παράγραφος αφορά την πρώτη περίπτωση καθυστέρησης (ανά μήνα)

από την Ανάδοχο.

Σε κάθε νέα περίπτωση καθυστέρησης  εντός του ιδίου μήνα κατά την οποία μία

μονάδα  εξοπλισμού  της  Υπηρεσιακής  Μονάδας  είναι  εκτός  λειτουργίας  και  δεν

αποκαθίσταται η βλάβη εντός του ορισθέντος από τη διακήρυξη  χρόνου αποκατάστασης

και την ευθύνη της καθυστέρησης φέρει ο Ανάδοχος, θα προστίθενται δύο (2) βαθμοί για

κάθε εργάσιμη ημέρα μέχρι τις τρεις επόμενες εργάσιμες ημέρες και τρεις (3) βαθμοί από

την τέταρτη εργάσιμη ημέρα και μετά . 
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Για κάθε μήνα, ανάλογα με τους βαθμούς αθροιστικά που θα συγκεντρωθούν εις

βάρος του Αναδόχου, η αμοιβή του θα μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσοστό ως εξής:

      ΒΑΘΜΟΙ   ΜΕΙΩΣΗ

5 5%
10 10%
15 20%
20 30%
25 40%
30 50%

Το ποσόν θα εισπράττεται  από το λαβείν του Αναδόχου χωρίς  άλλη δικαστική ή

εξώδικη ενέργεια του ΟΑΕΕ, αλλά μόνο με ένα απλό έγγραφο της Υπηρεσίας κοινοποιούμενο

στον Ανάδοχο.

Σε  περίπτωση  επιβολής  ποινικής  ρήτρας  κατ΄  επανάληψη, για  παράβαση  των

παραπάνω  όρων,  ο  ΟΑΕΕ  έχει  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  έκπτωτο  τον  Ανάδοχο  κατόπιν

απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΟΑΕΕ, κοινοποιούμενη στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 19. - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η παραλαβή του έργου (συντήρηση και τεχνική υποστήριξη) θα γίνεται τμηματικά

(μηνιαία) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία θα ορισθεί

με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και  θα συντάσσει κάθε φορά Πρακτικό καλής εκτέλεσης

του έργου.

Η  Επιτροπή  θα  τηρεί  ημερολόγιο  αποκατάστασης  βλαβών  και  προληπτικής

συντήρησης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει  να επιδιορθώνει οποιοδήποτε υλικό (H/W-  S/W) παρουσιάσει

πρόβλημα λειτουργίας για όλο το διάστημα της συντήρησης. Όλα τα υλικά ή ανταλλακτικά

που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση της βλάβης θα βαρύνουν τον ίδιο τον Ανάδοχο. 

Θα γίνεται αντικατάσταση οποιουδήποτε  υλικού παρουσιάσει πρόβλημα λειτουργίας

και  δεν  επιδιορθώνεται,  για  όλο  το  διάστημα  της  συντήρησης.  Το  προϊόν  το  οποίο  θα

προσφέρει  ο  Ανάδοχος  για  αντικατάσταση,  να  διαθέτει  τουλάχιστον  τα  ίδια  τεχνικά

χαρακτηριστικά με αυτό που πρόκειται να αντικαταστήσει  ή ανώτερα. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαθιστά τον εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) και να κάνει

όλες  τις  απαραίτητες  παραμετροποιήσεις  ώστε  να  τον  επαναφέρει  σε  πλήρη  και  καλή

λειτουργία, σύμφωνα με την αρχική του κατάσταση.
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Εάν η αντικατάσταση υλικού αφορά Η/Υ ή σκληρό δίσκο από Η/Υ, τότε ο Ανάδοχος

υποχρεούται να δημιουργήσει backup από το παλαιό υλικό και μετά την αντικατάστασή του,

να  προχωρήσει  στην  εγκατάσταση  όλου  του  λογισμικού  που  διέθετε  το  μηχάνημα

(Λειτουργικό  Σύστημα,  Εφαρμογή  Αυτοματισμού  Γραφείου,  Emulator,  Antivirus,  restore

αρχείων κ.α.) και να κάνει όλες τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις προκειμένου να φέρει το

υλικό σε πλήρη και καλή λειτουργία σύμφωνα με την αρχική του κατάσταση.

Σε περίπτωση που η επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής απορρίψει το έργο θα

πρέπει να αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από

τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και να  γνωματεύει σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 20. – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Επίσημη  γλώσσα  της  διαδικασίας  είναι  η  Ελληνική  και  κάθε  έγγραφο  της

Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.

Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις

και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα

επικυρωμένα  ώστε  να  πιστοποιείται  η  γνησιότητά  τους.  Η  μετάφραση  των  εν  λόγω

εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε από το

αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρ. 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του

Κώδικα περί Δικηγόρων.

Επικρατούσα  διατύπωση  είναι  πάντοτε  η  Ελληνική.  Οι  τυχόν  προσφυγές

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  έγγραφες  και  προφορικές  συνεννοήσεις  μεταξύ  της  Υπηρεσίας  (σε  όλες  τις

βαθμίδες  της)  και  του  Αναδόχου,  θα  γίνονται  υποχρεωτικά  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Ο

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων

του με την Υπηρεσία.
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ΜΕΡΟΣ Γ’ 

(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ  

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν εγκαίρως

και προσηκόντως  επί  ποινή αποκλεισμού, ηλεκτρονικά μαζί  με την προσφορά τους στον

κυρίως (ηλεκτρονικό) φάκελο, τον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –

Τεχνική Προσφορά», τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf, τα

οποία πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5α.Β.1α

του Π.Δ.118/07, του Ν.4155/13, καθώς και του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013

(ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013):

Α. Έλληνες Πολίτες

α) Εγγύηση συμμετοχής  στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό

2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 6 παρ. 1 παρ. 1

περ. 1 α' και 25 παρ. 4 π.δ. 118/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 157, παρ. 1α του

Ν.4281/2014) και η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’

της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του υπογράφοντα την προσφορά ή του

νομίμου εκπροσώπου. 

γ) Παραστατικό  εκπροσώπησης,  εφόσον  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με

αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Δ.118/2007). 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε

ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, στην οποία:

ι.   Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

ιι. Να  δηλώνεται  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  δεν  έχουν

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, που αναφέρονται στην

περ. 1 του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 δηλαδή:

1) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι

της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

2) για κάποιο από τα αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους

δραστηριότητας, 
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3) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,  της απάτης,  της εκβίασης,  της

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

iii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν

σε  πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,  σύμφωνα με την περ. 2 του εδ. α' της

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

iv.  Να  δηλώνεται  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους  είναι

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως

προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και

επικουρικής),  σύμφωνα  με  την  περ.  3  του  εδ.  α'  της  παρ.  2  του  άρθρου  6  του  Π.Δ.

118/2007.  Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναφέρουν στη δήλωση τους  όλους τους

φορείς  στους  οποίους  καταβάλλουν  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και

επικουρικής)  για όλους τους απασχολούμενους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην

επιχείρηση  του  συμμετέχοντος,  συμπεριλαμβανομένων  των  εργοδοτών  και  των

διοικούντων.  

v.  Να  δηλώνεται  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους  είναι

εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  (προσδιορίζοντάς  το  σαφώς), σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στην περ. 4 του εδ. α’ της παρ. 2 ή στην περ. 3 του εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου

6 του Π.Δ. 118/2007. 

vι. Αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  ηλεκτρονική

υποβολή / έντυπη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.

118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του αυτού π.δ.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη

ψηφιακά, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα

ηλεκτρονική  υποβολή  /  έντυπη  προσκόμιση  όσων  δικαιολογητικών  απαιτούνται  από  τη

διακήρυξη, κατά το στάδιο της κατακύρωσης (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).

στ) Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.1599/1986,

υπογεγραμμένη ψηφιακά, με την οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής

της προσφοράς: 

1. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους.

2. Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο.

3.  Οι  ίδιοι  ή  η  επιχείρησή τους  υπήρξαν  συνεπείς  ως προς  την  εκπλήρωση των

συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών τους έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.

4.  Οι  πληροφορίες  και  τα  στοιχεία  που  περιέχονται  στην  προσφορά  τους  είναι

αληθείς και ακριβείς ως προς το περιεχόμενό τους.  
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5. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της

οποίας έλαβαν γνώση και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη

ψηφιακά, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: α) δεν έχει διαπράξει κανένα

σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  β)  δεν  έχει  κηρυχθεί  έκπτωτος  από  σύμβαση

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από

τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών  του δημόσιου τομέα.    

η) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη

ψηφιακά, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί αναγκαστική διαχείριση και δεν

εκκρεμεί σχετική αίτηση και ότι  δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή υπό διαδικασία θέσεως σε

συνδιαλλαγή. 

θ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη

ψηφιακά,  με  την οποία  θα δηλώνεται  ότι  ο  υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει  πιστοποιητικό

συστήματος  διαχείρισης  ποιότητας,  κατά  το  πρότυπο  ISO  9000  για  τη  συγκεκριμένη

δραστηριότητα (Εμπορία, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη H/W και S/W) ή

άλλο ισοδύναμο, σε ισχύ, κατά το χρόνο του διαγωνισμού.

Β. Αλλοδαποί Πολίτες

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό

2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α' και

25 παρ. 4 του π.δ. 118/2007) και η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του

Παραρτήματος Δ' της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου του υπογράφοντα την προσφορά ή του

νομίμου εκπροσώπου. 

γ) Παραστατικό  εκπροσώπησης,  εφόσον  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με

αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Δ.118/2007) 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε

ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά,  στην οποία:

ι.  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

ιι.  Να  δηλώνεται  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  δεν  έχουν

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, που αναφέρονται στην

περ. 1 του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 δηλαδή:
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1) για  κάποιο  από τα αδικήματα  της  παρ.  1  του  άρθρου 43  του Π.Δ.  60/2007,

δηλαδή  της  συμμετοχής  σε  εγκληματική  οργάνωση,  της  δωροδοκίας,  της  απάτης,  της

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

2) για κάποιο από τα αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους

δραστηριότητας, 

3) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,  της απάτης,  της εκβίασης,  της

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

iii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν

σε  πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει

από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του

προσφέροντος,  σύμφωνα με την περ. 2 του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.

118/2007. 

iv.  Να  δηλώνεται  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους  είναι

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως

προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και

επικουρικής),  σύμφωνα  με  την  περ.  3  του  εδ.  α'  της  παρ.  2  του  άρθρου  6  του  Π.Δ.

118/2007.  Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναφέρουν στη δήλωση τους  όλους τους

φορείς  στους  οποίους  καταβάλλουν  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και

επικουρικής)  για όλους τους απασχολούμενους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην

επιχείρηση  του  συμμετέχοντος,  συμπεριλαμβανομένων  των  εργοδοτών  και  των

διοικούντων.  

v.  Να  δηλώνεται  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους  είναι

εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  (προσδιορίζοντάς  το  σαφώς), σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στην περ. 4 του εδ. α’ της παρ. 2 ή στην περ. 3 του εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου

6 του Π.Δ. 118/2007. 

vi. Αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  ηλεκτρονική

υποβολή / έντυπη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.

118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του αυτού π.δ.. 

ε) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη

ψηφιακά, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα

προσκόμιση,  όσων δικαιολογητικών  απαιτούνται  από  τη  διακήρυξη,  κατά  το  στάδιο  της

κατακύρωσης (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/07).

στ)  Υπεύθυνη  Δήλωση της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986,

υπογεγραμμένη ψηφιακά, με την οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής

της προσφοράς: 
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1. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους.

2. Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Ναυτιλίας ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο.

3.  Οι  ίδιοι  ή  η  επιχείρησή τους  υπήρξαν  συνεπείς  ως προς  την  εκπλήρωση των

συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών τους έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.

4.  Οι  πληροφορίες  και  τα  στοιχεία  που  περιέχονται  στην  προσφορά  τους  είναι

αληθείς και ακριβείς, ως προς το περιεχόμενό τους.  

5. Η προσφορά συντάχθηκε, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της

οποίας έλαβαν γνώση και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη ψηφιακά, στην οποία ο

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό

παράπτωμα, β) δεν έχει κηρυχθεί  έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του

δημόσιου  τομέα  και  γ)  δεν  έχει  τιμωρηθεί  με  αποκλεισμό  από  τους  διαγωνισμούς

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.    

η) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη

ψηφιακά, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί αναγκαστική διαχείριση και δεν

εκκρεμεί σχετική αίτηση και ότι  δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή υπό διαδικασία θέσεως σε

συνδιαλλαγή. 

θ) Υπεύθυνη Δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη

ψηφιακά,  με  την οποία  θα δηλώνεται  ότι  ο  υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει  πιστοποιητικό

συστήματος  διαχείρισης  ποιότητας,  κατά  το  πρότυπο  ISO  9000  για  τη  συγκεκριμένη

δραστηριότητα (Εμπορία, Εγκατάσταση, Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη H/W και S/W) ή

άλλο ισοδύναμο, σε ισχύ, κατά το χρόνο του διαγωνισμού.

Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

α)  Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Διευκρινίζεται  ότι  οι  απαιτούμενες  κατά  τα  ανωτέρω  Υπεύθυνες  Δηλώσεις

υπογράφονται ψηφιακά από τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Διευθύνοντα Σύμβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε.

β) Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού

εκπροσώπησης, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπροσθέτως:

βα)   Τα   ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.:

βαα) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.

βαβ) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

βαγ) Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό,  θεωρημένο από την αρμόδια αρχή,

καθώς και πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτουν οι τυχόν
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μεταβολές,  που  έχουν  επέλθει  στο  καταστατικό  του  νομικού  προσώπου  και  εφόσον

υπάρχουν  μεταβολές,  τα  σχετικά  ΦΕΚ  (για  την  περίπτωση  Α.Ε.)  ή  τις  σχετικές

συμβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση Ε.Π.Ε.), καθώς και ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ.

και εκπροσώπησης των Α.Ε.

βαδ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1988 του νομίμου

εκπροσώπου,  υπογεγραμμένη ψηφιακά,  ότι  τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι

αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο ΦΕΚ εκπροσώπησης.

ββ)   Τα   ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε.

ή Ε.Ε.):

ββα) Αντίγραφο (από το επίσημο ή το επικυρωμένο) του συμφωνητικού σύστασης

της  εταιρείας  και  όλων  των  τροποποιήσεων  αυτού,  καθώς  και  του  τελευταίου  σε  ισχύ

καταστατικού της εταιρείας.

βββ) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

βγ  )   Αντιστοίχως,   τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα   προσκομίζουν επιπρόσθετα:

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με

αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας

ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η

εγγραφή  στα  μητρώα  εταιρειών,  το  τελευταίο  σε  ισχύ  καταστατικό  και  βεβαίωση  της

αρμόδιας, κατά περίπτωση, αρχής της χώρας, που έχει την έδρα του, από την οποία να

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα

Διοίκησης αυτού και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τις

ημεδαπές εταιρείες.

Σε περίπτωση, που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό,

αυτό αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή όπου δεν προβλέπεται

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την

οποία προκύπτει ότι: α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και β) ότι ο υποψήφιος πληροί το

σχετικό νομιμοποιητικό όρο.  

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη ψηφιακά, ότι το Νομικό

Πρόσωπο δεν τελεί υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/20 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990

ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα) και δεν τελεί  υπό

διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης,  ή  υπό  άλλες  ανάλογες

καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα),  σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ.

118/2007. 
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δ)  Πρακτικό του Δ.Σ. για τις Α.Ε ή της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. ή

έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου για τις  Ο.Ε. και  Ε.Ε.,  περί  έγκρισης συμμετοχής  στο

Διαγωνισμό.

ε)  Εφόσον  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπο τους,  υποβάλλουν  και

παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

Δ. Συνεταιρισμοί

α) Κατά περίπτωση, όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. 

Διευκρινίζεται  ότι  οι  απαιτούμενες  κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται

ψηφιακά  από  τον Πρόεδρο  του Δ.Σ.  του Συνεταιρισμού  και  δεν απαιτείται  θεώρηση

γνησίου υπογραφής.

β) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

     Ε.     Ενώσεις Προμηθευτών – Κοινοπραξίες  που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε μέλος που συμμετέχει

στην  Ένωση  ή  την  Κοινοπραξία.  Επισημαίνεται  ότι  η  Εγγύηση  Συμμετοχής  πρέπει  να

περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της

Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

Επισημαίνεται επίσης, ότι οι ενώσεις προσώπων υποβάλλουν κοινή προσφορά που

υπογράφεται  ψηφιακά,  υποχρεωτικά,  είτε  από  όλους  τους  προμηθευτές  που  αποτελούν

ένωση, είτε από τον εκπρόσωπό τους που εξουσιοδοτείται με συμβολαιογραφική πράξη.

β) Δήλωση Σύστασης Ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, στην οποία θα φαίνεται το

αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η έκταση και το είδος της

συμμετοχής του καθενός εξ’ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της

Ένωσης ή Κοινοπραξίας έναντι του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και το πρόσωπο, που ενδεχομένως τον

αναπληρώνει.

Επισημαίνεται ότι:

1.  Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  Κράτος  εκτός  Ελλάδας  θα  συνοδεύονται

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής όλων των πιο πάνω αναφερομένων δικαιολογητικών η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και συνιστά λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα

από τον διαγωνισμό. 

3. Πάντως,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει  συμπληρωματικές

διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών που

κατατέθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά

τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την σχετική ηλεκτρονική

ειδοποίηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
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Η υποβολή των στοιχείων και  δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικό

διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο,

όπως  αυτά  ορίζονται  στην  περ.  β  της  παρ.  2  και  στην  παρ.  3  του  άρθρου  6  του  ν.

4155/2013,  στις  διατάξεις  της  κατά περίπτωση κείμενης  νομοθεσίας  κατά το  μέρος  που

αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, στις διατάξεις του άρθρ.

11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 και στην παρούσα Προκήρυξη.

4.  Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά

από  τα  πρόσωπα  που  έχουν  υποχρέωση  προς  τούτο  και  φέρει  ημερομηνία  εντός  των

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (άρθρο 3 Ν.4250/14, ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014)

προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση

γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή.

5. Οι (υπεύθυνες) δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή

του  Υποψήφιου  Ανάδοχου  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ, με διαβιβαστικό

όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά,  στο Πρωτόκολλο της

Υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  Διαγωνισμό  (Ακαδημίας  22,  Αθήνα,  ισόγειο),  τις  εργάσιμες

ημέρες και ώρες.

6. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου με την ένδειξη

«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός

της ανωτέρω αναφερομένης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν

εκδοθεί/συνταχθεί  από  τον  ίδιο  οικονομικό  φορέα  και  κατά  συνέπεια  δεν  φέρουν  την

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται η εγγύηση συμμετοχής,

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κάθε Υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλλει επί ποι-

νή απορρίψεως, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, μαζί με την προσφο-

ρά του στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική

Προσφορά”, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως προς τις τυπικές και τεχνικές απαιτή-

σεις, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της Προσφοράς. 

Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό

αρχείο  σε  μορφή  .pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον
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προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει

να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις

ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η Τεχνική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Γ’ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

της παρούσας Διακήρυξης και θα περιλαμβάνει επίσης και τα ακόλουθα: 

α)  Υπεύθυνη δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.1599/1986  ψηφιακά

υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνεται ότι η ποιότητα του έργου της συντήρησης και

τεχνικής  υποστήριξης  μηχ/κού  εξοπλισμού  H/W  &S/W  του  Ο.Α.Ε.Ε  και  Τομέων,  είναι

σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης.

β) Αντίγραφο του  Ισολογισμού της Επιχείρησης (για  όσους  έχουν  από  το  νόμο

υποχρέωση  σύνταξης  Ισολογισμού) των τριών (3) τελευταίων οικονομικών  ετών, από  τον

οποίο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, άλλως στις λοιπές περιπτώσεις

αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των τριών (3) τελευταίων ετών. Διευκρινίζεται ότι

στην  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  δεν  έχει  υποχρέωση  έκδοσης  ισολογισμών,  θα

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή

ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση

κατά  νόμο  τριών  ισολογισμών,  υποβάλλει  τους  ισολογισμούς,  εφόσον  υπάρχουν,  ή  τα

σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα λειτουργίας της, από τα οποία να

αποδεικνύεται η ανωτέρω απαίτηση. 

γ) Υπεύθυνη  δήλωση,  ψηφιακά  υπογεγραμμένη,  για  τα  χρόνια  που  ο  Ανάδοχος

δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης. 

δ) Κατάλογο Επιχειρήσεων ή  Δημ. Υπηρεσιών του Εσωτερικού ή  Εξωτερικού στις

οποίες έχουν αναλάβει  παρόμοιες  συμβάσεις  συντήρησης κατά τα τρία (3) προηγούμενα

χρόνια:

       -  Εάν μεν πρόκειται για συμβάσεις συντήρησης αναθετουσών αρχών του Δημοσίου

Τομέα,  θα αποδεικνύεται  με  κατάλληλα έγγραφα (βεβαιώσεις,  πιστοποιητικά)  θεωρημένα

από τις παραπάνω Δημόσιες αρχές.  

       -  Εάν  δε, πρόκειται για συμβάσεις συντήρησης ιδιωτών, θα βεβαιούνται από τον

εκάστοτε ιδιώτη ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα

στον διαγωνισμό, ψηφιακά υπογεγραμμένη.
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ε)  Υπεύθυνη  δήλωση,  ψηφιακά  υπογεγραμμένη, για  το  έτος  ίδρυσης  της

επιχείρησης,  την  τεχνική  υποδομή  της  επιχείρησης,  το  απασχολούμενο  προσωπικό  στην

Ελλάδα (κατάσταση προσωπικού με αντίστοιχη ειδικότητα,  καθώς και  τα μέσα ποιοτικού

ελέγχου των υπηρεσιών της). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ειδικευμένο προσωπικό με το οποίο θα μπορεί να συντηρεί

το συγκεκριμένο έργο. Να δοθούν Βιογραφικά Σημειώματα, κατάσταση ασφαλισμένων της

επιχείρησης στο ΙΚΑ.

στ) Να δοθεί πίνακας με συνεργάτες που διαθέτει ο Ανάδοχος πανελλαδικά και θα

συμμετέχουν στο έργο.

ζ)  Να  δοθεί  από  τον  Ανάδοχο  πίνακας  αναλωσίμων (όπως  τον  αναφέρει  ο

κατασκευαστής) για το σύνολο του προς συντήρηση εξοπλισμού.  

η)  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  ψηφιακά

υπογεγραμμένη,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  η  επιχείρηση  θα  διαθέτει  αποθέματα

ανταλλακτικών των συσκευών H/W για όλο το διάστημα της συντήρησης.

θ) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνεται

ότι εάν επιλεχθούν ως ανάδοχοι θα είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα του

προσωπικού που θα χρησιμοποιήσουν και για κάθε ζημία ή φθορά, η οποία θα

προξενηθεί από το προσωπικό σε βάρος προσώπων ή πραγμάτων. Η οποιαδήποτε

ευθύνη (αστική ή ποινική) βαρύνει αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά του προσφέροντος που αφορούν στην τεχνική

του προσφορά, προσκομίζονται (με διαβιβαστικό, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προ-

σκομιζόμενα δικαιολογητικά), κατά περίπτωση από αυτόν, στο Πρωτόκολλο της Αναθέτου-

σας Αρχής, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της

προσφοράς του (πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον

ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή). Όταν

υπογράφονται  από τους ίδιους,  φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι  τυχόν απαιτούμενες  δη-

λώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση

προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου

“Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω

αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συ-

νταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι πιστοποιητικά που έχουν εκδο-

θεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

ΟΑΕΕ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,  αρ. Διακ   3/2016   -   46   -

16PROC003726443 2016-01-29

ΑΔΑ: ΩΕΓ74691Ω3-ΓΣΣ



Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών στην προσφορά πρέπει να

αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του έργου που θα

αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντι-

στοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή) και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργα-

σίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου.

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει

να λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου», όπως αυτές περι-

γράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας.
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ΜΕΡΟΣ Δ’ 

(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά,  επί ποινή απορρίψεως, στον

(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά», για την υλοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών

του παρόντος Διαγωνισμού, η οποία θα αποτελεί και τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου για

την παροχή των υπηρεσιών του στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται,  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική

ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος.  Στη  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον

προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει

να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ.

excel ή  word),  το  οποίο  θα  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  τον  πίνακα  της

Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ’ που συνοδεύει τη διακήρυξη. 

Δεν επιτρέπεται (επί ποινή αποκλεισμού) η ύπαρξη οικονομικών στοιχείων εκτός του

φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς. 

Τόσο ο ως άνω πίνακας όσο και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τυχόν συνοδεύει την

«Οικονομική Προσφορά» του Υποψηφίου πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα

στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β’ 2677). 

2. Τιμές 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει  να δώσει  σταθερή μηνιαία  τιμή κόστους συντήρησης ανά

είδος - μοντέλο εξοπλισμού και λογισμικού.

Οι  τιμές των προσφορών θα δοθούν σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε

ΕΥΡΩ, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται:  1)  το  κόστος  συντήρησης  και  τεχνικής  υποστήριξης

μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W Ο.Α.Ε.Ε. και Τομέων, 2) το κόστος όλων των απαραίτητων

υλικών  και  ανταλλακτικών,  3)  τα  έξοδα  μετακίνησης  προσωπικού  ή  συνεργατών  του
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Αναδόχου,  4)  έξοδα αποστολής εξοπλισμού και  ανταλλακτικών όπου απαιτηθεί  κατά την

συντήρηση και τυχόν άλλα έξοδα που βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο (εκτός του

Φ.Π.Α.).

Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ, τα εξής: 

1. Μηνιαίο κόστος του έργου (εκτός του ΦΠΑ)

2. Συνολικό κόστος για όλη την διάρκεια του έργου, ήτοι 12 μήνες συν 2 μήνες της

παράτασης από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

3. Η συνολική τιμή αριθμητικώς και ολογράφως. 

4. Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει την τιμή του προσφερομένου έργου σε ποσοστό επί τοις

εκατό (%) και σε ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως).

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε  περίπτωση  εργασιών  και  ανταλλακτικών  που  προσφέρονται  δωρεάν,  θα

αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς, η ένδειξη  «ΔΩΡΕΑΝ».  Εάν

έχει  παραλειφθεί  η  αναγραφή τιμής,  ακόμη  και  αν  δεν  υπάρχει  η  ένδειξη  «ΔΩΡΕΑΝ»,

θεωρείται αμάχητα ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες ή ανταλλακτικά έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για τις

εργασίες συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με

απόφαση του Δ.Σ. του  Ο.Α.Ε.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού.

Οι  τιμές της  προσφοράς  δεν υπόκεινται  σε  καμία αναπροσαρμογή ή

αναθεώρηση για  οποιονδήποτε λόγο ή  αιτία,  θα  ισχύουν  δε  και  θα  δεσμεύουν

τον  συμμετέχοντα  μέχρι  την  πλήρη  εκτέλεση  της  Σύμβασης και την παράταση

αυτής, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απροόπτου μεταβολής των

οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.

Στην τιμή περιλαμβάνονται  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων ως και τα έξοδα εκτέλεσης  της

εντολής πληρωμής .

Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  σε  κανένα  στάδιο  του  διαγωνισμού.  Σε

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν δεν

λαμβάνονται υπόψη. 

Προσφορά  για  μέρος  της  ποσότητας  του  έργου  που  ζητείται,  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η  αναγραφή  της  τιμής  σε  Ευρώ,  μπορεί  να  γίνεται  με  δύο  ή  και  περισσότερα

δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται  σε ενδιάμεσους υπολογισμούς.  Το

γενικό  σύνολο  στρογγυλοποιείται  σε  δύο  δεκαδικά  ψηφία,  προς  τα  άνω  εάν  το  τρίτο
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δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του

πέντε.

Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή επιφυλάξεων

επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και οδηγούν στην

απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου που τις διατυπώνει.

Οι  τιμές  της  Οικονομικής  Προσφοράς,  που  θα  δοθούν  από  τους  Υποψηφίους,

αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την υλοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται

στην παρούσα, και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, η Επιτροπή,

πριν διατυπώσει πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει

από τους συμμετέχοντες οικονομικά στοιχεία ή μη, απαραίτητα για την τεκμηρίωση των

προσφερόμενων  τιμών,  πριν  την  απόρριψη  της  προσφοράς,  οι  δε  προσφέροντες

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στη  διόρθωση  των  αντιστοίχων

αριθμητικών πράξεων. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου της συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Αποκλείεται  η  αναθεώρηση  των  τιμών  της  προσφοράς  ή  οποιαδήποτε  αξίωση  του

συμμετέχοντα πέραν του αντιτίμου για το έργο που θα εκτελέσει στον Ο.Α.Ε.Ε. βάσει των

τιμών της προσφοράς του.

Η  σύγκριση  των  προσφορών  θα  γίνει  στη  συνολική  τιμή  του

προσφερόμενου Έργου ΣΥΝΟΛΙΚΑ, όπως αυτή θα προκύψει από την οικονομική

προσφορά και όχι χωριστά από τις προσφερόμενες τιμές για κάθε είδος-μοντέλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Οι  τιμές  που  θα  δοθούν  με  την  οικονομική  προσφορά  δεν

αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και

την παράταση αυτής, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απροόπτου

μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
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ΜΕΡΟΣ Ε’

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά,

μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf και  σε σφραγισμένο φάκελο με σήμανση

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση

της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης, τα κατωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία

αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται  κατά  τη  διαδικασία  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  της

παρούσας και στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες

επεξηγήσεις, οδηγίες: 

Στη  Στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ»  περιγράφονται  τα  αντίστοιχα

δικαιολογητικά, που θα πρέπει να υποβληθούν. 

Στη  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  έχει  συμπληρωθεί  η  λέξη  «ΝΑΙ»,  που  σημαίνει  ότι  το

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικώς από τον διαγωνιζόμενο.

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

μορφή ΝΑΙ, εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται.

Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  του  άρθρου  6  παρ.  2  ή  3  του  Π.Δ.

118/2007, κατά περίπτωση. 

Α. Οι Έλληνες πολίτες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  έκδοσης  του

τελευταίου  τριμήνου,  πριν  από  την  σχετική

ηλεκτρονική ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει

ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1

του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 δηλαδή για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή

ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της  Ε.Ε. 

β)  δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο

άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26-5-1997 και

στο  άρθρο  3  παρ.  1  της  κοινής  δράσης

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ε.Ε.

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της

σύμβασης,  σχετικά  με  την  προστασία  των

ΝΑΙ
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οικονομικών συμφερόντων των  Ε.Κ. 

δ)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες

δραστηριότητες,  όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της

οδηγίας  91/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου,  της  10ης

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση

εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες. 

ε)  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της

επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  ή  για  κάποιο

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της

εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της

δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεοκοπίας.  Κάθε

υποψήφιος  ή  προσφέρων,  αποκλείεται  από  τη

διαδικασία  διαγωνισμού,  εφόσον  έχει  εκδοθεί  σε

βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα

ως άνω υπό στοιχεία α, β, γ, δ και ε αδικήματα.    

2.

Πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά

την  ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις

τους,  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις

φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.  Το   πιστοποιητικό

ασφαλιστικής  ενημερότητας  του  συμμετέχοντος  θα

αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε

σχέση  εργασίας  στην  επιχείρησή  του

(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον

τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το

οποίο  θα  πιστοποιείται,  αφενός  η  εγγραφή τους  σ’

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα

διενέργειας  του  διαγωνισμού,  αφετέρου  δε  ότι

εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι

και τη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση.

ΝΑΙ

4. Για  την  απόδειξη  της  φερεγγυότητας  και  της

χρηματοπιστωτικής  και  οικονομικής  κατάστασης του

ΝΑΙ
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διαγωνιζόμενου  να  υποβληθούν  κατάλληλες

τραπεζικές  βεβαιώσεις για  την  πιστοληπτική

ικανότητα  της  επιχείρησης  (και  θα  αφορούν  στο

συγκεκριμένο διαγωνισμό).

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

δεν τελεί σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει

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

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος

δεν  τελεί  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση.  Το

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

(6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  σχετικής

ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και

δεν εκκρεμεί σχετική αίτηση. Το πιστοποιητικό αυτό

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

από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  σχετικής

ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να

προκύπτει  ότι  δεν  τελεί  υπό  συνδιαλλαγή  ή  υπό

διαδικασία  θέσης  σε συνδιαλλαγή.  Το πιστοποιητικό

αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής

ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό  συστήματος  διαχείρισης  ποιότητας

κατά  το  πρότυπο  ISO  9000  για  τη  συγκεκριμένη

δραστηριότητα (Εμπορία, Εγκατάσταση, Συντήρηση,

Τεχνική Υποστήριξη H/W και S/W) ή άλλο ισοδύναμο,

σε ισχύ, κατά το χρόνο του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω

περιπτώσεων (πιν. 3, 7, 8) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, που

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Β. Οι  Αλλοδαποί Πολίτες
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.

Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου

εγγράφου  αρμόδιας  Διοικητικής  ή  Δικαστικής

Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,   έκδοσης του

τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την  σχετική

ηλεκτρονική ειδοποίηση από το οποίο να προκύπτει

ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της (περ. 1 εδ.

α' παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07), όπως αυτά

εξειδικεύονται ανωτέρω (Έλληνες πολίτες). 

ΝΑΙ

2.

Πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά

περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από

το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της

σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως

προς  τις  υποχρεώσεις  τους,  που  αφορούν  τις

εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και

επικουρικής)  και  ως  προς  τις  φορολογικές

υποχρεώσεις  τους.  Το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής

ενημερότητας  του  συμμετέχοντος  θα  αφορά  όλους

τους  απασχολούμενους  με  οποιαδήποτε  σχέση

εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου

του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με

σχέση εξαρτημένης εργασίας.

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό  του  Οικείου  Επιμελητηρίου,  ή

ισοδύναμης  αρχής,  με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται,

αφενός  η  εγγραφή  του  σ’  αυτό  και  το  ειδικό

επάγγελμά  του,  κατά  την  ημέρα  υποβολής  της

προσφοράς  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθεί  να  πα-

ραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  σχετικής  ηλεκτρονικής

ειδοποίησης. 

ΝΑΙ

4.

Για  την  απόδειξη  της  φερεγγυότητας  και  της

χρηματοπιστωτικής  και  οικονομικής  κατάστασης  του

διαγωνιζόμενου,  να  υποβληθούν  κατάλληλες

τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα

της επιχείρησης (και θα αφορούν στο συγκεκριμένο

διαγωνισμό).

ΝΑΙ
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5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής

Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να

προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση ή

σε ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει

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

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής

Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να

προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος δεν τελεί  σε διαδικασία

κήρυξης σε πτώχευση ή σε ανάλογη διαδικασία.  Το

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι

(6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  της  σχετικής

ηλεκτρονικής ειδοποίησης.  

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και

δεν εκκρεμεί σχετική αίτηση. Το πιστοποιητικό αυτό

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

από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  σχετικής

ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να

προκύπτει  ότι  δεν  τελεί  υπό  συνδιαλλαγή  ή  υπό

διαδικασία  θέσης  σε συνδιαλλαγή.  Το πιστοποιητικό

αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής

ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό  συστήματος  διαχείρισης  ποιότητας

κατά  το  πρότυπο  ISO  9000  για  τη  συγκεκριμένη

δραστηριότητα (Εμπορία, Εγκατάσταση, Συντήρηση,

Τεχνική Υποστήριξη H/W και S/W) ή άλλο ισοδύναμο,

σε ισχύ, κατά το χρόνο του διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Γ.   Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Τα  παραπάνω,  κατά  περίπτωση,  δικαιολογητικά  των

περιπτώσεων για Έλληνες Πολίτες και Αλλοδαπούς. ΝΑΙ

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας  Δικαστικής  ή  Διοικητικής ΝΑΙ
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Αρχής,  έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,  πριν από

την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση, από το οποίο να

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του

κ.ν.  2190/1920,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  ειδική

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει,

ή  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά

ν.π.)  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία

έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά

ν.π.).

3.

Τα  ανωτέρω ν.π.  πρέπει  να  προσκομίζουν  για  τους

διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις  των  Ε.Π.Ε.  και  των

προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  για  τον

πρόεδρο  και  διευθύνοντα  σύμβουλο  για  τις  Α.Ε.,

απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  άλλο  ισοδύναμο

έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής της

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι

τα  ανωτέρω  πρόσωπα  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με

αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα

αδικήματα  που  προβλέπονται  ανωτέρω  για  τους

Έλληνες Πολίτες παρ. 2 εδ. α' περ. 1  άρθρου 6 Π.Δ.

118/2007. 

ΝΑΙ

4.

Για  την  απόδειξη  της  φερεγγυότητας  και  της

χρηματοπιστωτικής  και  οικονομικής  κατάστασης  του

προσφέροντος, να υποβληθούν κατάλληλες τραπεζικές

βεβαιώσεις  για  την  πιστοληπτική  ικανότητα  της

επιχείρησης  (και  θα  αφορούν  στο  συγκεκριμένο

διαγωνισμό). 

ΝΑΙ

Δ.   Οι Ενώσεις που υποβάλουν κοινή  προσφορά κλπ.   

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.

Τα  παραπάνω,  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για

κάθε  συμμετέχοντα  που  συμμετέχει  στην  ένωση

(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε' του Π.Δ. 118/2007) 

ΝΑΙ

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.

1599/1986, φέρουσα ψηφιακή υπογραφή, στην οποία

θα δηλώνουν  ότι αναλαμβάνουν τα μέλη από κοινού

ΝΑΙ
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την ευθύνη για κάθε θέμα σχετικό με την παροχή της

υπηρεσίας, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του

Ο.Α.Ε.Ε.

Ε. Οι Συνεταιρισμοί

Α/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. ΝΑΙ

2. 

Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του

τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την  σχετική

ηλεκτρονική ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει

ότι  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  δεν  έχει  καταδικαστεί  με

αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα

αδικήματα της περ. 1 εδ. α' παρ. 2 άρθρου 6 του π.δ.

118/2007.

ΝΑΙ

3.

Βεβαίωση  της  αρμόδιας  αρχής  ότι  ο  Συνεταιρισμός

λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ' περ. 3 π.δ.

118/2007).

ΝΑΙ

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα

παραπάνω έγγραφα  ή  πιστοποιητικά,  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω  αναφερόμενες

περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από Ένορκη Βεβαίωση του υπόχρεου προς

υποβολή του δικαιολογητικού.

Εάν  στη  χώρα  αυτή  δεν  προβλέπεται  ούτε  ένορκη  βεβαίωση,  αυτή  δύναται  να

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή

συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος. Στην κατά τα

άνω Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Όλα τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να υποβληθούν

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013).

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται ανωτέρω, όταν υπογράφονται από τον

ίδιο τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
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Τα  περιεχόμενα  στον  ηλεκτρονικό  φάκελο  δικαιολογητικά  κατακύρωσης,

προσκομίζονται στην Αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

Η  ημερομηνία,  ο  τόπος  και  η  ώρα  που  θα  αποσφραγιστεί  ο  φάκελος  των

δικαιολογητικών κατακύρωσης  θα γνωστοποιηθεί  με  σχετική ηλεκτρονική ανακοίνωση σε

αυτούς που δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχομένου της αποσφράγισης, μέσω της

διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  μέσω των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση

των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. 

Αμέσως μετά  την ανωτέρω αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό που

δικαιούνται να λάβουν γνώση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα έχουν ηλεκτρονική

πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  του  αποσφραγισθέντος  ηλεκτρονικού  φακέλου

«Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Διάρκεια Συντήρησης

Ο Ανάδοχος υποχρεωτικά πρέπει να εγγυηθεί ότι θα παρέχει συντήρηση του εξοπλισμού και

του Λογισμικού που περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη για περίοδο ενός (1) έτους. Το

διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί μονομερώς για δύο (2) επιπλέον μήνες.

2.  Προληπτική Συντήρηση

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην  προσφορά  του  το  αναλυτικό  πρόγραμμα

προληπτικής συντήρησης και τι περιλαμβάνει.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  προληπτική  συντήρηση  μία  φορά  τον  χρόνο  στο

σύνολο  του εξοπλισμού  όπως περιγράφεται  αναλυτικά  στους  Πίνακες  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  -

αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή).

Η  προληπτική  συντήρηση  θα  καθορίζεται  μετά  από  συνεργασία  ΟΑΕΕ  –  Αναδόχου.  Θα

πρέπει να γίνεται προσπάθεια η προληπτική συντήρηση να πραγματοποιείται εντός ωρών

εργασίας (7.30 π.μ. – 15.00 μ.μ.) στα σημεία που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη.   

3. Επανορθωτική Συντήρηση

Η  αποκατάσταση  της  λειτουργίας μίας  μονάδας  θα  πρέπει  να  πραγματοποιείται  στα

πλαίσια  των  υποχρεώσεων  του  Αναδόχου  έτσι  όπως  περιγράφεται  και  στο  παρόν

Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η ανταπόκριση του Αναδόχου με αυτοπρόσωπη παρουσία σε περίπτωση βλάβης θα είναι:

Το πρωί  08.00 της  επομένης εφόσον η ειδοποίηση της  βλάβης έγινε από Δευτέρα έως

Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 14.00.

Για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός του Νομού Αττικής ο χρόνος απόκρισης θα είναι 48

ώρες.

Εάν  παρουσιαστεί  βλάβη σε  δικτυακό  εξοπλισμό (Υλικό  ή  Λογισμικό)  η  οποία

θέτει εκτός λειτουργίας ολόκληρη Περιφερειακή Υπηρεσία (Δ/νση ή Τμήμα) του

Οργανισμού, ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης από τον Ανάδοχο, ακόμα και

στην επαρχία θα πρέπει να είναι εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία της

βλάβης.

Ο  Οργανισμός  όπως  φαίνεται  και  στους  συνημμένους  Πίνακες  Εξοπλισμού,  διαθέτει

Κεντρικούς  Υπολογιστές  (Server),  εγκατεστημένους  τόσο  στο  Κεντρικό  Data  Room του
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ΟΑΕΕ, όσο και στις έδρες των Τομέων (Αθήνα), στους οποίους είναι εγκατεστημένες και

λειτουργούν οι εφαρμογές τους. Σε περίπτωση βλάβης του συγκεκριμένου εξοπλισμού (H/W

– S/W), ο Ανάδοχος εφόσον επιδιορθώσει την βλάβη, οφείλει να επαναφέρει σε πλήρη και

καλή λειτουργία τον Server, εφόσον εγκαταστήσει όλο το software το οποίο απαιτείται τόσο

για την λειτουργία του, όσο και για την λειτουργία όλων των εφαρμογών. 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  έγγραφη  δήλωσή  του  να  αναλάβει  αντικατάσταση

οποιουδήποτε  υλικού παρουσιάσει πρόβλημα λειτουργίας και δεν επιδιορθώνεται, για όλο το

διάστημα της συντήρησης

4. Ημερολόγιο του ΟΑΕΕ

Στον ΟΑΕΕ θα τηρείται ημερολόγιο αποκατάστασης βλαβών και προληπτικής συντήρησης.

5. Εξασφάλιση ανταλλακτικών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών καθώς και όλα τα απαραίτητα

εργαλεία  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  των  συσκευών  H/W  που  αναφέρονται  στην

παρούσα Διακήρυξη. 

Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις συντήρησης υλικά και ανταλλακτικά βαρύνουν τον

Ανάδοχο. Στην έννοια των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται και όλα τα ηλεκτρονικά μέρη

των  μονάδων  (εκτυπωτών,  δίσκων  κ.λ.π.)  τα  οποία  δεν  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως

αναλώσιμα.  Θα  πρέπει  να  κατατεθεί  πίνακας  αναλωσίμων  (όπως  τον  αναφέρει  ο

κατασκευαστής) για το σύνολο του προς συντήρηση εξοπλισμού.  

Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με την προσφορά του βεβαίωση επάρκειας

ανταλλακτικών των συσκευών Η/Υ για όλο το διάστημα της σύμβασης. 

6. Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση Λογισμικού

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να  ενημερώνει  τον  Οργανισμό  για  κάθε νέα έκδοση του S/W

υποβάλλοντας τις επίσημες ανακοινώσεις του κατασκευαστή.

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων συντήρησης – υποστήριξης έχει την

ευθύνη για :

● Την αποκατάσταση λαθών (Bugs) του λογισμικού S/W που είναι ήδη εγκατεστημένο.

● Την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου λογισμικού σε περίπτωση βλάβης. 

● Την βελτιστοποίηση (Tuning) του εξοπλισμού  (Υλικού – Λογισμικού – Βάσεις Δεδομένων)

όπου απαιτείται. 

Ειδικά για τους servers στους οποίους είναι εγκατεστημένες Β.Δ (Oracle 8.1.5, Oracle 10g)

και εξυπηρετούν τις εφαρμογές του Οργανισμού, θα πρέπει ο Ανάδοχος να πραγματοποιεί το

απαραίτητο  tuning (H/W –  S/W),-  reorganization B.Δ.,  ώστε  να  επιτύχει  την  εύρυθμη

λειτουργία των εφαρμογών και των χρηστών του Οργανισμού. 

ΟΑΕΕ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,  αρ. Διακ   3/2016   -   60   -

16PROC003726443 2016-01-29

ΑΔΑ: ΩΕΓ74691Ω3-ΓΣΣ



“Ο  Οργανισμός  όπως  φαίνεται  και  στους  συνημμένους  Πίνακες  Εξοπλισμού,  διαθέτει

Κεντρικούς  Υπολογιστές  (Server),  εγκατεστημένους  τόσο  στο  Κεντρικό  Data  Room του

ΟΑΕΕ, όσο και στις έδρες των Τομέων (Αθήνα), στους οποίους είναι εγκατεστημένες και

λειτουργούν οι εφαρμογές τους. Σε περίπτωση βλάβης του συγκεκριμένου εξοπλισμού (H/W

– S/W), ο Ανάδοχος εφόσον επιδιορθώσει την βλάβη, οφείλει να επαναφέρει σε πλήρη και

καλή λειτουργία τον Server εφόσον  εγκαταστήσει όλο το software το οποίο απαιτείται τόσο

για την λειτουργία του, όσο και για την λειτουργία όλων των εφαρμογών“.

7. Υποχρεώσεις Συντήρησης 

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου καλύπτονται μέσα στο πλαίσιο της μηνιαίας

συντήρησης και δεν μπορεί να απαιτήσει πρόσθετη αποζημίωση από τον ΟΑΕΕ. 
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2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

A ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

A.1

Μορφή επιχείρησης στην Ελλάδα
και σχέση με τους 
κατασκευαστές

ΝΑΙ

A.2
Έτος ίδρυσης της επιχείρησης ΝΑΙ

A.3

Χρόνια που ο προμηθευτής 
δραστηριοποιείται στον χώρο 
πώλησης Η/Υ και παροχής 
υπηρεσιών υποστήριξης και 
συντήρησης.

>3

A.4

Η επιχείρηση να διαθέτει 
πιστοποίηση ISO 9000 για 
Εμπορία, Εγκατάσταση, 
Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη 
H/W και S/W. 

ΝΑΙ

A.5

Εμπειρία υποστήριξης του
προμηθευτή εκφρασμένη με
στοιχεία  για  αντίστοιχα  έργα
στην Ελλάδα.
Να δοθεί κατάλογος.

NAI

A.6

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
παρέχει ειδικευμένο προσωπικό 
με το οποίο θα μπορεί να 
συντηρεί το συγκεκριμένο έργο.
Να δοθούν Βιογραφικά
Σημειώματα, κατάσταση
ασφαλισμένων  της  επιχείρησης
στο ΙΚΑ.

ΝΑΙ

A.7

Να δοθεί πίνακας με συνεργάτες 
που διαθέτει ο Προμηθευτής 
πανελλαδικά και θα συμμετέχουν
στο έργο.

ΝΑΙ

A.8
Να υποβληθούν Ισολογισμοί των
3 τελευταίων ετών. ΝΑΙ
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Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

B
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

B.1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
B.1.1 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την 

ευθύνη συντήρησης και καλής 
λειτουργίας για το σύνολο του 
εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού)
που περιγράφεται αναλυτικά στους 
Πίνακες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - αρχείο 
σε ηλεκτρονική μορφή)

ΝΑΙ

B.1.2 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει τα 
έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής 
εξοπλισμού και ανταλλακτικών 
όπου απαιτηθεί κατά την 
συντήρηση. 

ΝΑΙ

B.1.3 - Χρόνια για τα οποία αναλαμ-
βάνει ο προμηθευτής τη συντή-
ρηση του εξοπλισμού.  

- Το διάστημα αυτό θα μπορεί να
παραταθεί για δύο (2) επι-
πλέον μήνες.

1

ΝΑΙ

B.1.4 Ύπαρξη αποθεμάτων 
ανταλλακτικών των συσκευών H/W
το διάστημα της συντήρησης.

ΝΑΙ

B.1.5 Να δοθεί από τον Προμηθευτή 
πίνακας αναλωσίμων για το σύνολο
του  προς συντήρηση εξοπλισμού. 
Σημειώνουμε ότι ως αναλώσιμο
για κάθε είδος που αναφέρεται 
σε αυτή την διακήρυξη, 
θεωρείται εκείνο το οποίο 
περιλαμβάνεται στην επίσημη 
λίστα αναλωσίμων του 
κατασκευαστή με ξεχωριστό 
part number για το 
συγκεκριμένο μηχάνημα. Ό,τι 
δεν αναφέρεται επισήμως ως 
αναλώσιμο από τον 
κατασκευαστή, τότε το είδος 
αυτό θεωρείται ανταλλακτικό 
και το κόστος θα βαρύνει τον 
Ανάδοχο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B.1.6 Ύπαρξη βλαβοληπτικού κέντρου 

για την λήψη των αιτημάτων 
τεχνικής βοήθειας μέσω  
τηλεφώνου, FAX, Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου και Παροχή τεχνικής 
υποστήριξης μέσω τηλεφώνου καθ’
όλη την διάρκεια της συντήρησης 
για επίλυση  προβλημάτων.

ΝΑΙ

B.1.7 Η τηλεφωνική απόκριση του 
προμηθευτή, για την διερεύνηση 
και επίλυση του προβλήματος θα 
πρέπει να γίνεται εντός δύο (2) 
ωρών από την αναγγελία της 
βλάβης.

ΝΑΙ

B.1.8 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 
να τεκμηριώσει  αναλυτικά το 
σχήμα υποστήριξης που προτείνει 
και τον τρόπο λειτουργίας αυτού.

ΝΑΙ

B.1.9 Ο προμηθευτής οφείλει να 
επιδιορθώνει οποιοδήποτε υλικό 
(H/W-S/W) παρουσιάσει πρόβλημα 
λειτουργίας για όλο το διάστημα 
της συντήρησης. 
Όλα τα υλικά ή ανταλλακτικά που 
θα χρησιμοποιηθούν για την 
επίλυση της βλάβης θα βαρύνουν 
τον ίδιο τον Προμηθευτή.

ΝΑΙ

B.1.10 Θα γίνεται αντικατάσταση 
οποιουδήποτε  υλικού παρουσιάσει 
πρόβλημα λειτουργίας και δεν 
επιδιορθώνεται, για όλο το 
διάστημα της συντήρησης. Το 
προϊόν το οποίο θα προσφέρει ο 
Προμηθευτής  για αντικατάσταση 
να διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια 
τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτό 
που πρόκειται να αντικαταστήσει ή 
ανώτερα. Ο Προμηθευτής θα 
πρέπει να εγκαθιστά τον εξοπλισμό 
(υλικό και λογισμικό) και να κάνει 
όλες τις απαραίτητες 
παραμετροποιήσεις ώστε να τον 
επαναφέρει σε πλήρη και καλή 
λειτουργία σύμφωνα με την αρχική
του κατάσταση. 

ΝΑΙ
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Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B.1.11 Εάν η αντικατάσταση υλικού 

αφορά Η/Υ ή σκληρό δίσκο από 
Η/Υ, τότε ο Προμηθευτής 
υποχρεούται να δημιουργήσει 
backup από το παλαιό υλικό και 
μετά την αντικατάστασή του, να 
προχωρήσει στην εγκατάσταση 
όλου του λογισμικού που διέθετε 
το μηχάνημα (Λειτουργικό 
Σύστημα, Εφαρμογή Αυτοματισμού
Γραφείου, Emulator, Antivirus, 
restore αρχείων κ.α.) και να κάνει 
όλες τις απαραίτητες 
παραμετροποιήσεις προκειμένου να
φέρει το υλικό σε πλήρη και καλή 
λειτουργία σύμφωνα με την αρχική
του κατάσταση.

ΝΑΙ

B.1.12 Η ανταπόκριση του προμηθευτή με
αυτοπρόσωπη παρουσία σε 
περίπτωση βλάβης θα είναι : 
●  Το πρωί 08:00 της επομένης 
εφόσον η ειδοποίηση της βλάβης 
έγινε από Δευτέρα έως Παρασκευή 
και από 08:00 έως 14:00.
● Για τις περιοχές που βρίσκονται 
εκτός του Νομού Αττικής ο χρόνος 
απόκρισης θα είναι 48 ώρες.

ΝΑΙ

B.1.13 Εάν παρουσιαστεί βλάβη σε 
δικτυακό εξοπλισμό (Υλικό ή 
Λογισμικό) η οποία θέτει εκτός 
λειτουργίας ολόκληρη 
Περιφερειακή Υπηρεσία (Δ/νση ή 
Τμήμα) του Οργανισμού, ο χρόνος 
ανταπόκρισης του Προμηθευτή  και
αποκατάστασης της βλάβης, ακόμα
και στην επαρχία θα πρέπει να είναι
εντός τεσσάρων (4) ωρών από την 
αναγγελία της βλάβης.

ΝΑΙ

B.1.14 Να δοθεί αναλυτικό σχέδιο 
κατασταλτικής συντήρησης .

ΝΑΙ

B.1.15 Να περιγραφεί η διαδικασία 
αντιμετώπισης βλάβης σε 
περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής 
της και να αναφερθούν οι 
διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που
διατίθενται για την ελαχιστοποίηση 
του χρόνου αποκατάστασής της.

ΝΑΙ

Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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B.1.16 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να 
παρέχει προληπτική συντήρηση μία
φορά τον χρόνο στο σύνολο του 
εξοπλισμού που περιγράφεται 
αναλυτικά στους Πίνακες 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - αρχείο σε 
ηλεκτρονική μορφή).

ΝΑΙ

B.1.17 Να δοθεί αναλυτικό σχέδιο 
προληπτικής συντήρησης .

ΝΑΙ

B.1.18 Η προληπτική συντήρηση θα 
γίνεται εντός ωρών εργασίας (7.30 
π.μ. – 15.00 μ.μ.) κατόπιν 
συνεννόησης με τον ΟΑΕΕ.

ΝΑΙ
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Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

B.2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W)

B.2.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
ενημερώνει τον Οργανισμό για 
κάθε νέα έκδοση του S/W 
υποβάλλοντας τις επίσημες 
ανακοινώσεις του κατασκευαστή.

ΝΑΙ
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Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B.2.2 Ο προμηθευτής στα πλαίσια των 

συμβατικών υποχρεώσεων 
συντήρησης – υποστήριξης έχει 
την ευθύνη για :

● Την αποκατάσταση λαθών 
(Bugs) του λογισμικού S/W που 
είναι ήδη εγκατεστημένο.

● Την εγκατάσταση όλου του 
απαραίτητου λογισμικού σε 
περίπτωση βλάβης. 

● Την βελτιστοποίηση (Tuning) 
του εξοπλισμού (Υλικού – 
Λογισμικού – Βάσεις Δεδομένων)
όπου απαιτείται.
Ειδικά για τους servers στους 
οποίους είναι εγκατεστημένες 
Β.Δ (Oracle 8.1.5., Oracle 9i, 
Oracle 10g) και εξυπηρετούν τις 
εφαρμογές του Οργανισμού, θα 
πρέπει ο Ανάδοχος να 
πραγματοποιεί το απαραίτητο 
tuning (H/W-S/W),-  
reorganization Β.Δ., ώστε να 
επιτύχει την εύρυθμη λειτουργία 
των εφαρμογών και των 
χρηστών του Οργανισμού.
 Ο Οργανισμός, όπως φαίνεται 
και στους συνημμένους Πίνακες 
Εξοπλισμού, διαθέτει Κεντρικούς 
Υπολογιστές (Server), 
εγκατεστημένους τόσο στο 
Κεντρικό Data Room του ΟΑΕΕ, 
όσο και στις έδρες των Τομέων 
(Αθήνα), στους οποίους είναι 
εγκατεστημένες και λειτουργούν 
οι εφαρμογές τους. Σε 
περίπτωση βλάβης του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού (H/W
– S/W), ο Ανάδοχος εφόσον 
επιδιορθώσει την βλάβη,  οφείλει
να επαναφέρει σε πλήρη και 
καλή λειτουργία τον Server 
εφόσον  εγκαταστήσει όλο το 
software το οποίο απαιτείται 
τόσο για την λειτουργία του, όσο
και για την λειτουργία όλων των 
εφαρμογών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B.2.3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

διαθέτει  ειδικευμένο προσωπικό 
για την υποστήριξη του συνόλου
του Λογισμικού που αναφέρεται 
στους συνημμένους πίνακες 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - αρχείο σε 
ηλεκτρονική μορφή). Δεν 
απαιτείται η συντήρηση σε 
επίπεδο εφαρμογών οι οποίες 
είναι εγκατεστημένες στους 
Κεντρικούς Η/Υ.  Οι servers   
είναι εγκατεστημένοι :
-     Κεντρική Υπηρεσία ΟΑΕΕ  
      (Αγ. Κων/νου  5, Αθήνα, 6ος 
      Όροφος, Σατωβριάνδου 18)
 και στους Τομείς :
- ΤΕΑΠΥΚ (Μαμούρη 14, 

Αθήνα)
- ΤΕΑΑ (Λέκκα 22, Αθήνα)

   

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

(Συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Στον  παρακάτω  πίνακα  να  περιλαμβάνονται  όλα  τα  αναφερθέντα  στους

αναλυτικούς πίνακες του μηχανογραφικού εξοπλισμού H/W & S/W (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β’  της παρούσας διακήρυξης – συνημμένο αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή).

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ % (  )
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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                        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα               .………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )   Ημερομηνία έκδοσης   ……….………

ΕΥΡΩ. ………………………….………

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝ. ΑΣΦΑΛ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝ.  Δ\ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ\ΝΣΗ ΠΡΟΜ. ΣΤΕΓ. & ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 32

              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. ………….ΕΥΡΩ………….

- Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και

διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ  ………………………  (και  ολογράφως)

……………………………………….. υπέρ  της εταιρείας ……………………………………………………………

Δ\νση  ……………………………………………  δια  τη  συμμετοχή  της  εις  το  διενεργούμενο

διαγωνισμό της ………………………… για το έργο  ……………………………………... σύμφωνα με

την υπ. αρ. ……/………… Δ/ξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της

Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από

την ημερομηνία λήξης της.

 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………………….

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
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   Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο

Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα               .………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax Ημερομηνία έκδοσης….………………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝ. ΑΣΦΑΛ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝ.  Δ\ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ\ΝΣΗ ΠΡΟΜ. ΣΤΕΓ. & ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 104 32

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ………. ΕΥΡΩ……………….

- ΄Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα δια  της  παρούσας  εγγυητικής

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και

διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  ……………… (και ολογράφως) …………..………..…………,

στο  οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η  υποχρέωσή  μας,  υπέρ   της  εταιρείας

……………………………………….. Δ/νση …………………………………………. για την καλή εκτέλεση

από  αυτήν  των  όρων  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί  για  το  έργο

…………………………………… (αρ. Διακ/ξης ……/……….) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της

συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η  παρούσα  εγγύησή  μας  αφορά  μόνο  την  παραπάνω  αιτία  και  ισχύει  μέχρι  την

επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά

ισχύ.

-   Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ H/W & S/W TOY O.A.E.E.  ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την ………. του μηνός ……………………………… τους έτους 2016

μεταξύ  των  συμβαλλομένων,  αφ’  ενός  του  στην  Αθήνα  (Ακαδημίας  22),  εδρεύοντος

Ν.Π.Δ.Δ.  με  την επωνυμία  «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)»,

που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κο  ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΤΣΑΚΙΡΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, δυνάμει της αριθ.  Φ 10035/47219/12902/23-10-2015 Απόφασης

του  Υφυπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης, περί

διορισμού  Διοικητή  και  Προέδρου  του  Δ.Σ.  του  Οργανισμού  Ασφάλισης  Ελευθέρων

Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)  και  αφ’  ετέρου της  εις  τ….  ……………………………………. επί  της

οδού ……………………………… …… εδρεύουσας ………………………… Εταιρείας με την επωνυμία

……………………………………………………………………………………………..…………………….  και   το

διακριτικό τίτλο ……………….………………………………. (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ……………………, πρώην

ΑΡ. ΜΑ.Ε ………………………………………… ΑΦΜ …………………..…………………… Δ.Ο.Υ. …………….

………………………..),  που  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  κο

………………………..……………………  ………………..……………….………,  δυνάμει  του  ΦΕΚ

Εκπροσώπησης ……………….....…..,  συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

Ο  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  με  την  υπ΄  αριθμ.

……………………..  Διακήρυξή  του  προκήρυξε  ηλεκτρονικό  δημόσιο  ανοικτό  διαγωνισμό  με

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή

αναδόχου του έργου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού εξοπλισμού H/W &

S/W του ΟΑΕΕ και των Τομέων για ένα (1) έτος, πανελλαδικώς, με δικαίωμα δύο (2) μηνών

παράτασης της σύμβασης και με τον όρο ότι θα παρέχεται το δικαίωμα στον Οργανισμό σε

περίπτωση απόσυρσης μέρους του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΟΑΕΕ και Τομέων να

τροποποιήσει τη σύμβαση και να μειώσει το τίμημα καθ΄ ο μέρος αφορά τον αποσυρθέντα

εξοπλισμό.

Δυνάμει της υπ΄ αριθ. …………………..…….. απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ εγκρίθηκε

το αποτέλεσμα του άνω διαγωνισμού στο όνομα της Αναδόχου και κατακυρώθηκε το έργο

της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W του Ο.Α.Ε.Ε. και

Τομέων για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους στην άνω Ανάδοχο, στην τελική τιμή του ποσού

των #.....................# πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από ………………………..… προσφορά

της.

         Ήδη, σε εκτέλεση της άνω απόφασης ο Ο.Α.Ε.Ε. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ανα-

θέτει στην αντισυμβαλλόμενη  ………………………………………….  όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

το ανωτέρω έργο της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης μηχ/κού εξοπλισμού  H/W &
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S/W του Ο.Α.Ε.Ε. και των Τομέων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με τους παρακάτω ει-

δικότερους όρους.

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  συντήρηση  και  τεχνική  υποστήριξη

μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W του Ο.Α.Ε.Ε. και των Τομέων όπως ακριβώς περιγράφονται

στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’ της ανωτέρω  διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος

της παρούσας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της παρούσας. 

Συμφωνείται  ρητά  ότι  θα  παρέχεται  το  δικαίωμα  στον  Οργανισμό  σε  περίπτωση

απόσυρσης μέρους του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΟΑΕΕ και Τομέων να τροποποιήσει

τη σύμβαση και να μειώσει το τίμημα καθ΄ ο μέρος αφορά τον αποσυρθέντα εξοπλισμό.

ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΜΗΜΑ

Το  τίμημα  της  παρούσας  σύμβασης  συμφωνείται  στο  ποσό  των

#………………………….# πλέον ΦΠΑ, ήτοι  η προσφερθείσα από την Ανάδοχο τιμή με την από

………..…………………. προσφορά της. 

     Η τιμή θα είναι σταθερή και χωρίς αναπροσαρμογή για όλη την διάρκεια της σύμβασης

και της παράτασης αυτής.

     Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται :

 το κόστος της  συντήρησης και  τεχνικής  υποστήριξης  του μηχ/κού εξοπλισμού

H/W & S/W του Ο.Α.Ε.Ε και Τομέων,

 το κόστος υλικών & ανταλλακτικών,

 το κόστος μετακίνησης προσωπικού ή συνεργατών, 

 τα έξοδα αποστολής εξοπλισμού ( H/W) και ανταλλακτικών όπου απαιτηθεί κατά

την συντήρηση.

   Τυχόν άλλα έξοδα  θα βαρύνουν εξ ’ολοκλήρου την Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Ανάδοχος εγγυάται και αναλαμβάνει να παρέχει συντήρηση του μηχ/κού εξοπλι-

σμού και του Λογισμικού H/W & S/W (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’) ήτοι:

1. Προληπτική Συντήρηση

Η Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει προληπτική συντήρηση μία φορά τον χρόνο στο σύνο-

λο του εξοπλισμού που περιγράφεται στους αναλυτικούς  πίνακες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ (συ-

νημμένο αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή) βάσει του αναλυτικού σχεδίου που κατέθεσε με την

προσφορά της και η οποία θα προγραμματίζεται σε συνεργασία με την Δ/νση Πληροφορικής.

2. Επανορθωτική Συντήρηση   

Η Ανάδοχος δηλώνει ότι η αποκατάσταση της λειτουργίας μίας μονάδας πρέπει να πραγματο-

ποιείται στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Αναδόχου, έτσι όπως καθορίζεται στο Παράρτη-

μα Α’ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

3. Τεχνική Υποστήριξη – Συντήρηση Λογισμικού
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Η Ανάδοχος στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων συντήρησης – υποστήριξης υποχρε-

ούται και έχει την ευθύνη: 

 Να ενημερώνει τον Οργανισμό για κάθε νέα έκδοση του S/W υποβάλλοντας

τις επίσημες ανακοινώσεις του κατασκευαστή.

 Να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη του Λογισμικού.

 Για την αποκατάσταση λαθών (Bugs) του λογισμικού S/W που είναι ήδη εγκα-

τεστημένο.

 Για  την  εγκατάσταση  όλου  του  απαραίτητου  λογισμικού  σε  περίπτωση

βλάβης. 

 Για την βελτιστοποίηση (Tuning) του εξοπλισμού όπου απαιτηθεί.

Ο Οργανισμός, όπως φαίνεται και στους συνημμένους Πίνακες Εξοπλισμού, διαθέτει Κεντρι-

κούς Υπολογιστές (Server), εγκατεστημένους τόσο στο Κεντρικό Data Room του ΟΑΕΕ, όσο

και στις έδρες των Τομέων (Αθήνα), στους οποίους είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν οι

εφαρμογές τους.  Σε  περίπτωση βλάβης του συγκεκριμένου εξοπλισμού (H/W – S/W),  η

Ανάδοχος εφόσον επιδιορθώσει την βλάβη, οφείλει να επαναφέρει σε πλήρη και καλή λει-

τουργία τον Server εφόσον  εγκαταστήσει όλο το software το οποίο απαιτείται τόσο για την

λειτουργία του, όσο και για την λειτουργία όλων των εφαρμογών. 

Η Ανάδοχος διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη του συνόλου του Λογισμι-

κού που αναφέρεται στους συνημμένους πίνακες. Δεν απαιτείται η συντήρηση σε επίπεδο

εφαρμογών οι οποίες είναι εγκατεστημένες στους Κεντρικούς Η/Υ. 

Οι servers είναι εγκατεστημένοι :

 Κεντρική Υπηρεσία ΟΑΕΕ   (Αγ. Κων/νου  5, Αθήνα, 6ος όροφος, Σατωβριάνδου 18,

Αθήνα) και στους Τομείς:

 ΤΕΑΑ (Λέκκα 22, Αθήνα)

 ΤΕΑΠΥΚ (Μαμούρη 14, Αθήνα)

4. Εξασφάλιση ανταλλακτικών

Η Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών των συσκευών Η/W,

για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης συντήρησης.

Όλα τα υλικά ή ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της σύμβα-

σης συντήρησης  (H/W & S/W), βαρύνουν την Ανάδοχο (εκτός των αναλωσίμων).

Στην έννοια των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται και όλα τα ηλεκτρονικά μέρη των

μονάδων (εκτυπωτών, δίσκων κ.λ.π.) τα οποία δεν θεωρούνται αναλώσιμα. 

Θα κατατεθεί πίνακας αναλωσίμων για το σύνολο του προς συντήρηση εξοπλισμού.  

Επίσης η Ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μετακίνησης και αποστολής του εξο-

πλισμού και των ανταλλακτικών, όπου απαιτηθεί κατά τη συντήρηση. 

Ο Ο.Α.Ε.Ε. υποχρεούται όπως, κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης, χρησιμο-

ποιεί αποκλειστικώς την Ανάδοχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα για αποκα-
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τάσταση των βλαβών και τη συντήρηση του μηχ/κού εξοπλισμού που αναφέρεται στο ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ B’ της παρούσης. Τα εν λόγω πρόσωπα ο ανάδοχος οφείλει να τα ασφαλίσει με

κόστος του ιδίου αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ  4 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Η Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει βλαβοληπτικό κέντρο για την λήψη των αιτη-

μάτων τεχνικής βοήθειας μέσω τηλεφώνου, FAX, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και Παροχή τε-

χνικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου καθ’ όλη την διάρκεια της συντήρησης, για επίλυση

προβλημάτων. 

Η Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι υποχρεούται να παρέχει: 

Τηλεφωνική απόκριση, για την διερεύνηση και επίλυση του προβλήματος εντός δύο

(2) ωρών από την αναγγελία της βλάβης.

Η ανταπόκριση της Αναδόχου με αυτοπρόσωπη παρουσία σε περίπτωση βλάβης θα

είναι:

Το πρωί 08.00 της επομένης εφόσον η ειδοποίηση της βλάβης έγινε από Δευτέρα έως

Παρασκευή και από 08.00 έως 14.00.

 Για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός του Νομού Αττικής ο χρόνος απόκρισης θα εί-

ναι 48 ώρες.

 Εάν παρουσιαστεί βλάβη σε δικτυακό εξοπλισμό (Υλικό ή Λογισμικό) η οποία θέτει

εκτός λειτουργίας ολόκληρη Περιφερειακή Υπηρεσία (Δ/νση ή Τμήμα) του Οργανισμού,

ο χρόνος ανταπόκρισης της Ανάδοχου και  αποκατάστασης της βλάβης ακόμα και στην

επαρχία, θα είναι εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία της βλάβης.

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται εντός ωρών εργασίας (7.30 π.μ – 15.00 μ.μ) κα-

τόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Πληροφορικής.

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παραλαβή του έργου (συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης) θα γίνεται τμηματικά

(μηνιαία), από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία έχει  ορι-

σθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και θα συντάσσει κάθε φορά Πρακτικό καλής εκτέλεσης

του έργου.

Η Επιτροπή θα τηρεί ημερολόγιο αποκατάστασης βλαβών και προληπτικής συντήρη-

σης. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώνει οποιοδήποτε υλικό (H/W -  S/W) παρου-

σιάσει πρόβλημα λειτουργίας για όλο το διάστημα της συντήρησης.  Όλα τα υλικά ή ανταλ-

λακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση της βλάβης, βαρύνουν την ίδια την Ανάδο-

χο. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει πρόβλημα

λειτουργίας και δεν επιδιορθώνεται, για όλο το διάστημα της συντήρησης. 
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Το προϊόν το οποίο εγκαθίσταται,  θα πρέπει να έχει  τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά

ή ανώτερα αυτού που αντικαθίσταται. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαθιστά τον εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) και να

κάνει όλες τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις, ώστε να τον επαναφέρει σε πλήρη και καλή

λειτουργία, σύμφωνα με την αρχική του κατάσταση.

Εάν η αντικατάσταση υλικού αφορά Η/Υ ή σκληρό δίσκο από Η/Υ, τότε η Ανάδοχος

υποχρεούται να δημιουργήσει backup από το παλαιό υλικό και μετά την αντικατάστασή του,

να προχωρήσει στην εγκατάσταση όλου του λογισμικού που διέθετε το μηχάνημα (Λειτουρ-

γικό  Σύστημα,  Εφαρμογή  Αυτοματισμού  Γραφείου,  Emulator,  Antivirus,  restore αρχείων

κ.α.) και να κάνει όλες τις απαραίτητες  παραμετροποιήσεις προκειμένου να φέρει το υλικό

σε πλήρη και καλή λειτουργία σύμφωνα με την αρχική του κατάσταση.

Σε περίπτωση που η επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής απορρίψει το έργο,

θα πρέπει να αναφέρει σε σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από

τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και να γνωματεύει σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΗ  ΡΗΤΡΑ

Για  κάθε  ημέρα  καθυστέρησης  αποκατάστασης  των  βλαβών,  καταλογίζονται  σε

βάρος της Αναδόχου βαθμοί, με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω. 

Εάν η Ανάδοχος συγκεντρώσει σε βάρος του την βαθμολογία που περιγράφεται κα-

τωτέρω, αυτό θα  έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή από τον ΟΑΕΕ ποινικής ρήτρας, ύστερα

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Οι βαθμοί θα υπολογίζονται με τον παρακάτω τρόπο:

1) Σε περίπτωση που μία μονάδα εξοπλισμού της Υπηρεσιακής Μονάδας είναι εκτός λειτουρ-

γίας και δεν αποκαθίσταται η βλάβη εντός του ορισθέντος από τη διακήρυξη  χρόνου αποκα-

τάστασης και την ευθύνη της καθυστέρησης φέρει η Ανάδοχος, προστίθεται ένας (1) βαθμός

για κάθε εργάσιμη ημέρα μέχρι τις τρεις επόμενες εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση που μία μονάδα εξοπλισμού της Υπηρεσιακής Μονάδας είναι εκτός λειτουργίας

και δεν αποκαθίσταται  η βλάβη εντός του ορισθέντος από τη διακήρυξη χρόνου αποκα-

τάστασης και την ευθύνη της καθυστέρησης φέρει η Ανάδοχος, προστίθενται δύο (2) βαθμοί

για κάθε εργάσιμη ημέρα πέραν από την τέταρτη εργάσιμη ημέρα και μετά.

Η ανωτέρω παράγραφος αφορά την πρώτη περίπτωση καθυστέρησης (ανά μήνα) από την

Ανάδοχο.

2)  Σε κάθε νέα περίπτωση καθυστέρησης εντός του ιδίου μήνα, κατά την οποία μία μονάδα

εξοπλισμού  της  Υπηρεσιακής  Μονάδας  είναι  εκτός  λειτουργίας  και  δεν  αποκαθίσταται  η

βλάβη εντός του ορισθέντος από τη διακήρυξη χρόνου αποκατάστασης και την ευθύνη της

καθυστέρησης φέρει η Ανάδοχος, προστίθενται δύο (2) βαθμοί για κάθε εργάσιμη ημέρα

μέχρι τις τρις επόμενες εργάσιμες ημέρες και τρεις (3) βαθμοί από την τέταρτη εργάσιμη

ημέρα και μετά. 
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Για κάθε μήνα, ανάλογα με τους βαθμούς αθροιστικά που θα συγκεντρωθούν εις

βάρος της Αναδόχου, η αμοιβή του θα μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσοστό ως εξής:

     ΒΑΘΜΟΙ    ΜΕΙΩΣΗ

5 5%
10 10%

15 20%

20 30%

25 40%

30 50%

Το ποσόν θα εισπράττεται από το λαβείν της Αναδόχου, χωρίς  άλλη δικαστική ή

εξώδικη ενέργεια του ΟΑΕΕ, αλλά μόνο με ένα απλό έγγραφο της Υπηρεσίας κοινοποιούμενο

στην Ανάδοχο.

Σε  περίπτωση  επιβολής  ποινικής  ρήτρας  κατ΄  επανάληψη, για  παράβαση  των

παραπάνω όρων, ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο την Ανάδοχο, κατόπιν

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ, ύστερα  από γνωμοδότηση της Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΟΑΕΕ, κοινοποιούμενη στην Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1) Σε περίπτωση  που το έργο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού

εξοπλισμού H/W & S/W του ΟΑΕΕ και Τομέων δεν εκτελεσθεί μετά τη λήξη του  συμβατικού

χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της  παράτα-

σης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά  περίπτωση, κυ-

ρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται  ως εξής :

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται  σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του

μέγιστου χρόνου παράτασης 1% επί της συμβατικής αξίας του έργου που εκτελέσθηκε  εκ-

πρόθεσμα.   

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε  χρονικό διάστημα από  το 1/4 μέχρι το ½ του

μέγιστου προβλεπόμενου  χρόνου παράτασης  3% επί της συμβατικής  αξίας του έργου που

εκτελέσθηκε εκπρόθεσμα.

Εάν κατά τον υπολογισμό  του χρόνου παράτασης  των περιπτώσεων α και  β  προκύπτει

κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη  ημέρα.

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω  1/2,  ποσοστό 5% επί της  συμβατικής

αξίας του έργου που εκτελέσθηκε εκπρόθεσμα .

2) Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων, υπολογίζονται επί της συμβα-

τικής  αξίας του εκπρόθεσμα εκτελεσθέντος έργου χωρίς τον ΦΠΑ.
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Εάν οι εργασίες που εκτελέσθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των εργασιών

που εκτελέσθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συ-

νολικής ποσότητας αυτών.

3) Εφόσον με την απόφαση κήρυξης Αναδόχου εκπτώτου παρέχεται σε αυτόν η δυ-

νατότητα να εκτελέσει τις εργασίες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του

εις βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθε-

σμη εκτέλεση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομη-

νία εκτέλεσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα ανα-

φερόμενα στην προηγουμένη παράγραφο.  

Εάν η έκπτωτος εκτελέσει  το έργο, ο εις  βάρος της διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα

αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από την οριστική παραλαβή

του έργου.

4) Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση

ή αντικατάσταση των εργασιών με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση

της επιτροπής του Διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον οποίο δεν ευθύνεται η Ανάδοχος

και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος .  

Σε περίπτωση ένωσης,  το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα

μέλη της ένωσης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.

ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, όταν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τους

βασικούς όρους της σύμβασης.

Σε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας κατ΄ επανάληψη, ο ΟΑΕΕ επιφυλάσσει το

δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο.

Η άνω ποινική  ρήτρα επιβάλλεται  με  απόφαση του Δ.Σ.  του ΟΑΕΕ,  ύστερα  από

γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, κοινοποιούμενη στον Ανάδοχο του έργου.

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ     

1) Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την  σύμβαση και από κάθε

δικαίωμα που απορρέει απ αυτήν, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ, ύστερα από σχετική γνω-

μοδότηση του αρμόδιου κατά το νόμο οργάνου, εφόσον δεν ανταποκρίθηκε στους όρους

του συμφωνητικού συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού εξοπλισμού H/W &

S/W Ο.Α.Ε.Ε. και Τομέων, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που  του

δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07.

2) Με την απόφαση κήρυξης Αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των εργασιών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνί-
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ας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία πα-

ράδοση εργασιών γίνεται δεκτή.

3) Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του

ΟΑΕΕ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου που υποχρεωτικά καλεί τον ενδια-

φερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

β. Ανάθεση του έργου συντήρησης του μηχ/κού εξοπλισμού σε βάρος της εκπτώτου

Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό

ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευ-

ση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση

προκαλούμενη ζημία του Ο.Α.Ε.Ε.  ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,  καταλογίζεται  σε

βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση

που δεν  πραγματοποιείται  νέα σύμβαση κατά  τα παραπάνω οριζόμενα.  Στην  περίπτωση

αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την

κρίση του Δ.Σ του ΟΑΕΕ  και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών

ηθών.

  γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός της Αναδόχου από το σύνολο των προμη-

θειών  των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995.

  Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση,  επιβάλλεται  μόνο με απόφαση του

Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού

Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά

από αιτιολογημένη εισήγηση του Ο.Α.Ε.Ε.

 δ. Καταλογισμός στην Ανάδοχο  ποσού ίσου με το 10% της αξίας των εργασιών, για

τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τις  εργασίες

μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελι-

κά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.  

Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρ-

θρου 32 του Π.Δ. 118/07.

4)  Σε  περίπτωση  που  η  εργασία  συντήρησης  μηχ/κού εξοπλισμού  σε  βάρος  εκ-

πτώτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρω-

σης ή της σύμβασης από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολο-

γισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει

από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται

με το προς καταλογισμό ποσό.
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ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, η Ανάδοχος  κατέθεσε

την υπ’αριθ. …………………………. εγγυητική επιστολή της ………………………….. συνολικής αξί-

ας #....................# €, που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς

ΦΠΑ.

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαμβάνει τα

αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.118/07 στοιχεία. 

Η ανωτέρω εγγύηση εφόσον δεν καταπέσει,  θα επιστραφεί  στο όργανο που την

εξέδωσε, μετά την λήξη της σύμβασης και την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης

(εκτέλεση της σύμβασης).

ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Ανάδοχος  εγγυάται ότι θα παρέχει συντήρηση του εξοπλισμού και του Λογισμικού,

όπως αναλυτικά περιγράφεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’ (συνημμένο αρχείο σε ηλεκτρο-

νική μορφή) της ανωτέρω διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

σύμβασης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από την υπογραφή της

παρούσας.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μονομερώς από τον ΟΑΕΕ για δύο (2) επιπλέον

μήνες, εφόσον απαιτηθεί, με τους αυτούς όρους και με το αυτό αντίστοιχο στις μηνιαίες

υπηρεσίες τίμημα.

ΑΡΘΡΟ 12   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο  ΟΑΕΕ  δικαιούται,  κατά  την  διάρκεια  της  παρούσας  σύμβασης  και  την  τυχόν

παράταση αυτής,  σε περίπτωση απόσυρσης μέρους του μηχανογραφικού εξοπλισμού του

ΟΑΕΕ και Τομέων, να τροποποιήσει τη σύμβαση και να μειώσει αζημίως το τίμημα καθ΄ ο

μέρος  αφορά  τον  αποσυρθέντα  εξοπλισμό,  σύμφωνα  με  την  μηνιαία τιμή  κόστους

συντήρησης ανά είδος – μοντέλο.

Υποχρέωση του Οργανισμού είναι η έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, τουλάχιστον

30 ημέρες πριν την ημερομηνία απόσυρσης του εξοπλισμού.

Σε αυτή την περίπτωση, οι υποχρεώσεις του αναδόχου παραμένουν σε ισχύ μέχρι

την ημερομηνία απόσυρσης του εξοπλισμού. 

ΑΡΘΡΟ  13 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1) Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδι-

κασίες που ισχύουν για το Δημόσιο. 

2) Ειδικότερα:

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το ένα

(1) έτος συντήρησης και θα τιμολογείται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα, αφού προ-

σκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά. 
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α. - Πρακτικό της επιτροπής, η οποία  θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.

για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου της συντήρησης και την παραλαβή αυτού.

β.- Τιμολόγιο  της  Αναδόχου που να αναγράφει  την  ακριβή  ονομασία  του  έργου

σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση.  

γ.- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

δ.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

3) Κάθε τιμολόγιο συντήρησης θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες  βαρύ-

νουν αποκλειστικά την Ανάδοχο και  παρακράτηση  φόρου σύμφωνα  με το Ν.2198/94.

Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Οργανισμό. 

4) Η Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής. 

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 0889  προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2016 -2017 του

ΟΑΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Πραγματοποιήθηκε το έργο της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχ/κού εξο-

πλισμού H/W & S/W Ο.Α.Ε.Ε. και Τομέων, στο σύνολο της χρονικής διάρκειας της σύμβα-

σης.

β. Έγινε  η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος  αφού προηγουμένως εκπληρώθηκαν

όλοι οι όροι της σύμβασης και επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμε-

να μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 15

Η Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά ή ατύχημα σε πρόσωπα ή πράγματα του ΟΑΕΕ

και Τομέων ή βλάβη ή απώλεια που ήθελε συμβεί σε υπαλλήλους ή επισκέπτες του ΟΑΕΕ και

Τομέων, καθώς και σε υπαλλήλους ή  εκπροσώπους του, αν τέτοια βλάβη ή απώλεια ή ζημιά

ή ατύχημα προκληθεί  καθ’  οιονδήποτε τρόπο κατά την διάρκεια  της συντήρησης  ή από

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια της Ανάδοχου ή των υπαλλήλων του, ο οποίος είναι υποχρεω-

μένος για την αποκατάσταση κάθε άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής ζημιάς του ΟΑΕΕ

και τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση συντήρησης & τεχνικής

υποστήριξης του μηχ/κού εξοπλισμού H/W & S/W του Ο.Α.Ε.Ε. και Τομέων, ή θα σχετίζεται

μ’ αυτήν, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο

είναι αποκλειστικά το Ελληνικό.
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ΑΡΘΡΟ 17 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Απαγορεύεται στην Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο των υπη-

ρεσιών του που θα προκύπτουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβία σε τρίτη εταιρεία χωρίς έγ-

γραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Απαγορεύεται η εκχώρηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, από την ανάδοχο της υπηρεσί-

ας των εκ της συμβάσεως που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Οργανισμού απορρεου-

σών υποχρεώσεων, όπως και των δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Εάν  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  τροποποιηθεί  η  επωνυμία  της  Αναδόχου

εταιρείας, θα πρέπει αυτή να προσκομίσει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΕ όπου και τηρείται η

σύμβαση, βεβαίωση μεταβολής στοιχείων όπου θα αποδεικνύονται όλα τα νέα στοιχεία της

επιχείρησης (επωνυμία, αριθμός Γεν. Μητρώου κλπ.).

Αυτά, αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, συντάχθηκε η παρούσα σύμβα-

ση σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε ο Ο.Α.Ε.Ε. & ένα (1) η Ανάδο-

χος και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους υπογράφεται όπως

ακολουθεί.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

  

……………………………….

      

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ
                                       Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓ. ΚΑΙ ΑΞΙΟΠ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                                                                  Ν. ΡΑΧΙΩΤΗΣ
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