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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3

Ης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 25/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών για την Ολοκλήρωσης
Υποδοµών Ενσύρµατου ∆ικτύου δεδοµένων και φωνής καθώς και υπηρεσιών µετεγκατάστασης
για το κτήριο της οδού Μαβίλη και Πηνειού
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 29.08.2019,
ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ , ΩΡΑ: 14.30µµ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30.08.2019,
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ: 10πµ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος
32413000-1
30237110-3
32581000-9
98392000-7
51611100-9

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS

EL 5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

50.100,00 ΕΥΡΩ

62.124,00 ΕΥΡΩ
ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

19.08.2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

19.08.2017

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α΄)
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)
3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ & Γ¨)
4. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄)
5. ΤΕΥ∆ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1

Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

1.2

Του Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007).

1.3

Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»

1.4

Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ90/18-4-2013).

1.5

Του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος –Νέα εταιρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση Θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις, Μέρος ∆εύτερο, Νέα εταιρική µορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)

1.6

Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».

1.7

Του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-04-2014) «Μέτρα στήριξης και Ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
στο πλαίσιο εφαρµογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».

1.8

Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών − µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.

1.9

Του N.4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιηµένος ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:
2.1. Υπ.αριθµ. ∆Υ6α/ οικ.36932/ 17.03.2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ.3 Ν.3580/ 2007).
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2.2. Υπ.αριθµ. 158η/2016 (3698/Β΄/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων «Έγκριση “Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης” (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
2.3. Την Υπ.αριθµ. 926η/09.08.2019 (Α∆Α: 7ΜΠΑΟΡΕΠ-ΣΥ8) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ.
µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της Ολοκλήρωσης Υποδοµών Ενσύρµατου ∆ικτύου δεδοµένων και φωνής καθώς και υπηρεσιών µετεγκατάστασης για το κτήριο της οδού Μαβίλη και Πηνειού.
2.4. Τις αριθµ. α) 35147/16-08-2019 (Α∆Α 6∆ΝΙΟΡΕΠ-ΜΣ∆) και β) 35148/16-08-2019 (Α∆Α
Ω1ΩΠΟΡΕΠ-Υ∆7) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού #62.124,00#€ συµπ/µένου
του ΦΠΑ για την Ολοκλήρωση Υποδοµών ενσύρµατου δικτύου δεδοµένων και φωνής και υπηρεσίας
µετεγκατάστασης υφιστάµενου εξοπλισµού για το κτήριο της οδού Μαβίλη και Πηνειού, σε βάρος
των πιστώσεων των ΚΑΕ 0419.01 και 7123.01 αντίστοιχα.

2.5. Την Υπ.αριθµ. 942η/19.08.2019 (Α∆Α: 7ΝΛΤΟΡΕΠ-∆ΛΒ) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. µε
την οποία εγκρίθηκε η διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισµού και του τεύχος ∆ιακήρυξης 25/2019 (µε
τις συνηµµένες σε αυτό τεχνικές προδιαγραφές) για την Ολοκλήρωση Υποδοµών ενσύρµατου δικτύου δεδοµένων και φωνής και υπηρεσίας µετεγκατάστασης υφιστάµενου εξοπλισµού για το κτήριο της οδού Μαβίλη και Πηνειού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #62.124,00#€ συµπ/µένου του ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) σε πίστωση του Προϋπολογισµού της 3ης
ΥΠΕ, οικονοµικού έτους 2019 και ΚΑΕ 7123.01 και 0419.01., καθώς και η συγκρότηση επιτροπής
έργο της οποίας είναι η διενέργεια και αξιολόγηση του εν λόγω διαγωνισµού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την προµήθεια και παροχή
υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ολοκλήρωσης Υποδοµών Ενσύρµατου ∆ικτύου δεδοµένων και φωνής καθώς και
υπηρεσιών µετεγκατάστασης για το κτήριο της οδού Μαβίλη και Πηνειού.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού, ανέρχεται στο ποσό των #50.100,00 ευρώ# χωρίς το Φ.Π.Α.
ή #62.124,00 ευρώ# µε το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη
και τα παραρτήµατα αυτής (γενικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές, σχέδιο σύµβασης κ.λ.π.).
Η δαπάνη του διαγωνισµού θα καλυφθεί από πιστώσεις της 3ης ∆ΥΠΕ στους ΚΑΕ 7123.01 και 0419.01 από
τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019.
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
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Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, για το σύνολο των ζητούµενων ειδών και
υπηρεσιών.
Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος των ζητούµενων ειδών και υπηρεσιών, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής για το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών.

Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 30.08.2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.
και τόπος το Γραφείο Προµηθειών της Υπηρεσίας (Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος).
Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές µπορούν να

κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο, το

αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την
29.08.2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.30µµ στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, όπου θα
παραλαµβάνονται και θα αποδίδονται στο Τµήµα Προµηθειών.
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1 Ορισµοί – Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού- ∆ιευκρινίσεις επί όρων
διακήρυξης
Ανάδοχος: Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση από την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας την προµήθεια των ειδών και την εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπονται από την παρούσα.
Αναθέτουσα αρχή: η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια (Μακεδονίας).
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Η προµήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών για την Ολοκλήρωσης Υποδοµών Ενσύρµατου ∆ικτύου δεδοµένων και φωνής καθώς και υπηρεσιών µετεγκατάστασης για το κτήριο της
οδού Μαβίλη και Πηνειού:
Ολοκλήρωση υποδοµών ενσύρµατου δικτύου δεδοµένων και φωνής για τα κτίριο της οδού Μαβίλη & Πηνειού
Ενοτ.1

Ολοκλήρωση υποδοµών ενσύρµατου δικτύου δεδοµένων και φωνής – παθητικός & υπηρεσία

Ενοτ.2

Ολοκλήρωση υποδοµών ενσύρµατου δικτύου δεδοµένων και φωνής - ενεργά & υπηρεσία

Ενοτ.3

Υπηρεσίες µετεγκατάστασης υφιστάµενου εξοπλισµού

Εκτιµώµενος Προϋπολογισµός µε Φ.Π.Α. για το σύνολο των ενοτήτων 1,2 & 3 :# 62.124, 00 € #
Εκτιµώµενος Προϋπολογισµός Προµηθειών µε Φ.Π.Α. για το σύνολο των ενοτήτων 1,2 & 3:#54.312, 00 €#
Εκτιµώµενος Προϋπολογισµός Υπηρεσιών µε Φ.Π.Α. για το σύνολο των ενοτήτων 1,2 & 3 :#7.812, 00 €#

Συγκεκριµένα:
Ενότ. 1: Ολοκλήρωση υποδοµών ενσύρµατου δικτύου δεδοµένων και φωνής – παθητικός & υπηρεσία
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια παθητικού εξοπλισµού και ο τερµατισµός της κάθετης καλωδίωσης
(Back-Bone) οπτικών ινών και πολυζευγων καλωδίων για την διασύνδεση των τοπικών κόµβων (Racks) του
1ου, 2 ου, 3 ου και 4 ου όροφος της οδού Μαβίλη καθώς και του ορόφου της Πηνειού µε το νέο Computer
Room που βρίσκεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στον 3ο όροφο του κτιρίου της οδού Μαβίλης. Η διαστασιολόγηση είναι στον πίνακα 1 & 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ του παρόντος.
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Ενότ. 2: Ολοκλήρωση υποδοµών ενσύρµατου δικτύου δεδοµένων και φωνής – ενεργά & υπηρεσία
Προµήθεια του ακόλουθου νέου σύγχρονου εξοπλισµού.
Ο εκτιµώµενος ενεργός εξοπλισµός και υπηρεσίες προτείνεται για την οµοιογένεια, αξιοπιστία και διαθεσιµότητα του νέου συστήµατος-δικτύου. Μπορούν δε να διακριθούν σε 2 υποενότητες: υποενότητα 1 – ενεργά,
και υποενότητα 2 – εξοπλισµός ασφαλείας και αναλυτικά φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΙ∆Η
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1
α/α

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ

1

Datacenter 10GbE Core Switch

2

Περιλαµβάνονται οι 40GbE QSFP+ transceivers για την

για το Computer room
2

Access Gigabit POE Switch 48

διασύνδεση µεταξύ των Core Switches
4

ports για το Computer room
3

100GbE

SFP+

transceivers

12

multimode
4

Twinax 10GbE SFP+ 3m

Για τη redundant διασύνδεση των Access Switches
(switches ορόφων 1, 2 και Πηνειού) µε τα Core Switches

8

Για τη redundant διασύνδεση των Servers και του Access
Switch του 3ου ορόφου µε τα Core Switches

5

Υπηρεσίες Εγκατάστ. Core &

1

Access Switch κτήριο Μαβίλη
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2
α/α
1

ΕΙ∆ΟΣ
FIREWALL

ΤΕΜΑΧΙΑ
1

ΣΧΟΛΙΑ
Περιλαµβάνονται οι SFP transceivers χαλκού για
την διασύνδεση του FW µε το υπόλοιπο δίκτυο

2

Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Βασικής

1

Παραµετροποίησης

Ενότ. 3: Υπηρεσίες µετεγκατάστασης υφιστάµενου εξοπλισµού
Υπηρεσίες µετεγκατάστασης υφιστάµενου IT εξοπλισµού, εξυπηρετητές (servers) & αποθηκευτικό σύστηµα
(Storage)
• Αναλυτική καταγραφή IT εξοπλισµού
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καταγραφή συνδέσεων-καλωδιώσεων
Αποτύπωση εξοπλισµού σε Visio
Graceful shutdown της υποδοµής
Αποξήλωση εξοπλισµού
Εγκατάσταση εξοπλισµού στο Computer room του νέου κτηρίου οδού Μαβίλη
Έλεγχος συνδέσεων µεταξύ των core συστηµάτων της υποδοµής (Storage-Servers- networking)
Power up όλων των συστηµάτων και έλεγχος τους
Έλεγχος παρουσίασης datastores και virtual machines στους ESXi hosts.
Έλεγχος καλής λειτουργίας των συστηµάτων και προγραµµάτων της υπηρεσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α΄.
Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή:
Α) από την ιστοσελίδα της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας http://www.3ype.gr, στην διαδροµή : Home

Προ-

µήθειες -Συµβάσεις και την οποία θα πρέπει να παρακολουθούν οι υποψήφιοι, ώστε να καθίστανται εγκαίρως
ενήµεροι για τυχόν πληροφορίες ή ∆ιευκρινίσεις.
Β) από την ιστοσελίδα του ΚΗΜ∆ΗΣ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην ταχυδροµική διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16, 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2313 320556, email: prom@3ype.gr, τις εργάσιµες µέρες
και ώρες, µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
Αρµόδιος υπάλληλος: ∆ΑΛΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
∆ιευκρινίσεις επί των όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης, µπορούν να ζητήσουν εγγράφως οι ενδιαφερόµενοι
από την Αναθέτουσα αρχή, µέχρι και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της προκήρυξης http://www.3ype.gr, (στην διαδροµή Home

Προµήθειες -Συµβάσεις) το αργότερο

τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

1.2 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που η
διακηρυσσόµενη µε την παρούσα προµήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την
ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

1.3 Λόγοι αποκλεισµού- Κριτήρια Επιλογής
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
1.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις της 1.3.1 η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.
1.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία και β) όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3)πράξεις επιβολής
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίΣελίδα 9 από 67
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πτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους.
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την περίπτωση α) της
παρούσας παραγράφου, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά
µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
1.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20165
(ΤΕΥ∆, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ “∆ηλώσεις σχετικά µε παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς περιβαλλοντικούς, κοινωνικού και εργατικού δικαίου”),
(β)

i. εάν τελεί υπό πτώχευση
ii. εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
iii. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.
(γ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 1.5.2 της παρούσας
(δ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(ε) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά
του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις της 1.3.3. η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
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Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.
Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1.3.1, 1.3.2 β) και 1.3.3 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν
τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύµβασης.
Κριτήρια επιλογής
1.3.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται
να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
1.3.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν τον γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρείς τελευταίες οικονοµικές
χρήσεις, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
1.3.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι
οικονοµικοί φορείς:
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•

δηλώνουν τις κυριότερες συµβάσεις ανάλογων προµηθειών και υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά
τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ετών στον ιδιωτικό είτε στον δηµόσιο τοµέα. (Ελάχιστο επίπεδο τεχνικής ή/και επαγγελµατικής επάρκειας για τη συµµετοχή των προσφερόντων στη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν συνάψει και εκτελέσει τουλάχιστον πέντε (5) παρόµοιες συµβάσεις κατά την τελευταία δεκαετία, σύµφωνα µε τους όρους των
γενικών απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήµατος Α΄.

•

να διαθέτουν τουλάχιστον 2 µηχανικούς µε πιστοποιήσεις ανώτατου επιπέδου του ιδίου Κατασκευαστή µε τα προσφερόµενα είδη. Η οµάδα των µηχανικών να ανήκει στο µόνιµο προσωπικό της εταιρείας.

•

να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. Συγκεκριµένα
ο προσφέρων οικονοµικός φορέας θα πρέπει:
o να εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης σύµφωνα µε ISO 27001:2013
o να έχει πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015
o να εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης σύµφωνα µε ΕΝ ISO 9001:2015 για το εξής πεδίο
εφαρµογής: Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση δικτυακών συστηµάτων, εγκατάσταση,
συντήρηση και εµπορία ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και ανάπτυξη
εφαρµογών λογισµικού
o να έχει καθιερώσει σύστηµα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία σε συµµόρφωση µε το
πρότυπο OHSAS 18001:2008 όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήµατος Α του
παρόντος.

1.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
1.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 1.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 1.3.4 1.3.5
και 1.3.6 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 79Α παρ.3 του Ν.4412 Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες
του Ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
Το ΤΕΥ∆ περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισµού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Στο Παράρτηµα ∆΄ της παρούσας διακήρυξης οριοθετούνται τα υποχρεωτικά σηµεία του ΤΕΥ∆ που απαιτείται να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς.
Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
1.4.2 Αποδεικτικά µέσα
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται από την Αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
τα έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων του παρόντος άρθρου, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:
(α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας), από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.3.1.
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο.
Ειδικότερα προσκοµίζονται ποινικά µητρώα που αφορούν:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίζουν τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα του εδαφίου (η).
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές (πχ ∆ΟΥ) του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας
και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι φορολογικά ενήµερος.
(γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές (πχ από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς) του
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλιστικά ενήµερος για
κάθε περίπτωση για την οποία είναι υπόχρεος ασφάλισης.
(δ) Επιπλέον Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές, τόσο για τα µέλη του όσο και για το απασχολούµενο στον οικονοµικό φορέα προσωπικό.
(ε) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Ε.Π.Ε., από το οποίο να προκύπτουν οι τυχόν πράξεις επιβολής προστίµου που
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έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση
του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού.
(στ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές (πχ αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα) του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας και από τα οποία να αποδεικνύεται ότι:
i. δεν τελεί υπό πτώχευση
ii. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
iii. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού
(ζ) Πιστοποιητικό από όπου να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένοι (όσον αφορά την καταλληλότητα για
την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας) στα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο
κράτος - µέλος εγκατάστασής τους (πχ Επαγγελµατικό Επιµελητήριο στην Ελλάδα), όπως περιγράφεται
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό και µε το οποίο να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελµά τους.
Επίσης, όπου δεν προβλέπεται η ως άνω εγγραφή, τούτο δύναται να αποδεικνύεται µε οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο µέσο (ενδεικτικά αναφέρεται η βεβαίωση από αρµόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νοµικού προσώπου, βεβαίωση αρµόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός
αριθµός δραστηριοτήτων), συµπεριλαµβανοµένης ένορκης δήλωσης ενώπιον συµβολαιογράφου, στην οποία
αναφέρεται το ειδικό επάγγελµά τους].
(η) Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. Τα φυσικά
πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις), φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
ή σχετική εκτύπωση από το µητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).
(θ) Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν, δήλωση περί του ολικού ύψους του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για τις τρείς τελευταίες
οικονοµικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα ή
έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονοµικοί φορείς να είναι τουλάχιστον ίσος της εκτιµώµενης ετήσιας αξίας της σύµβασης.
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(ι) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν:
1. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι κυριότερες συµβάσεις των δέκα (10) τελευταίων
χρόνων, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα,
και της ηµεροµηνίας παράδοσης.
Εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, οι παραδόσεις αποδεικνύονται ως εξής:
•

εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή (π.χ. δηµόσιο νοσοκοµείο), µε πιστοποιητικά τα οποία
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα
αυτών) και

•

εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας (π.χ. ιδιωτική κλινική ή ιατρικό κέντρο), µε τα
αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν
υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι
δυνατό, του αναδόχου της προµήθειας.

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα ή διαθέτει το ζητούµενο από την διακήρυξη προϊόν/ υπηρεσία για χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει τον
κατάλογο συµβάσεων που έχει πραγµατοποιήσει κατά το διάστηµα αυτό.
Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος:
Υπόδειγµα Καταλόγου Παραδόσεων
α/α

ΠΕΛΑΤΗΣ (∆ΗΜΟ-

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕ-

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ &

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΣΙΟΣ Η' Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ

ΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ

ΛΗΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗ-

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1
2
κοκ

2. Λίστα οµάδας µηχανικών για την υλοποίηση των ζητούµενων υπηρεσιών. Η οµάδα των µηχανικών να
ανήκει στο µόνιµο προσωπικό της εταιρείας και τούτο να αποδεικνύεται καταθέτοντας κατάσταση εργασίας προσωπικού θεωρηµένη από την επιθεώρηση εργασίας.
3. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 1.3.6 της παρούσας διακήρυξης πιστοποιητικά. Επισηµαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει επί ποινή απόρριψης να
προσκοµιστούν µε τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήµατος Α΄ της παρούσας.
(ια) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να επιβεβαιώνει ότι:
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1) δεν έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
2) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
3) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
4) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή
5) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
6) δεν έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:


τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (α), (δ), (ε) και (στ) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις
(3) µήνες πριν από την υποβολή τους,



τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά
τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση,



τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης (ζ) και τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από
την υποβολή τους,



οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους και



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.



Τονίζεται ότι το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού
στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσηµες µεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη
Μεταφραστική

Υπηρεσία του

Υπουργείου

Εξωτερικών

είτε

από

δικηγόρους

και

συµβολαιογράφους, πιστοποιηµένους από τους αντίστοιχους επαγγελµατικούς τους
φορείς.


Τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 1.4, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή
οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

1.5 Υποβολή φακέλου προσφοράς - Περιεχόµενο Προσφορών
1.5.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών - Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισµένο φάκελο µε την
προσφορά τους στο Τµήµα Προµηθειών της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623,
Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος.
Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι προσφορές, µε ποινή
απόρριψης, υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ολοκλήρωσης Υποδοµών Ενσύρµατου ∆ικτύου δεδοµένων
και φωνής καθώς και υπηρεσιών µετεγκατάστασης για το κτήριο της οδού Μαβίλη
και Πηνειού»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, Τµήµα Προµηθειών,
(Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος)
∆ιακήρυξη: 25/2019
Ηµ/νία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ, 29.08.2019 ,
ώρα 14 : 30 µ.µ.
Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής-Αποσφράγισης: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30.08.2019 ,
ώρα 10 :00 π.µ.

Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα: (επωνυµία, διεύθυνση, ο αριθµός
τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
(Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους)
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Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλούνται µε ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου.
Η καταληκτική προθεσµία κατάθεσης των προσφορών είναι η 29.08.2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.30
µ.µ.
Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγισθούν και να αξιολογηθούν.
Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστηµένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν µόνο αν πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής. Προσοχή - η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (A'
188). Τα ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν στον ενιαίο σφραγισµένο κυρίως φάκελο, τρεις (3) επί µέρους ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι φέρουν επίσης όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας, και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους, και έχουν ως εξής:
α) Φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 1.5.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης..
β) Φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.5.3 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
β) Φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία,
όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.5.4 της παρούσας ∆ιακήρυξης.

Όλα τα έγγραφα των παραπάνω φακέλων θα πρέπει να κατατεθούν απαραίτητα σε δύο αντίγραφα,
ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο (απλή φωτοτυπία). Να τονίζεται ευκρινώς το αντίγραφο και το πρωτότυπο.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα,
η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρΣελίδα 18 από 67
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χουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών.
Οι προσφέροντες µε τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
1.5.2 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Ο φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα
κάτωθι στοιχεία και δικαιολογητικά:
Α) Το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ∆΄, «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση (µε τις συνέπειες του
ν. 1599/1986) των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες
αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο έκαστος οικονοµικός φορέας α) δεν βρίσκεται
σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του
άρθρου 75 του Ν.4412/2016, όπως αυτά έχουν αναλυτικά καθοριστεί στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Το ΤΕΥ∆ διατίθεται µέσω της ιστοσελίδας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας σε µορφή αρχείου.doc (επεξεργάσιµη
µορφή), για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη µορφή.
Το ΤΕΥ∆ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης και παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.
Στο επισυναπτόµενο ΤΕΥ∆ του Παραρτήµατος Ε΄ παρατίθενται µόνο τα απαιτούµενα προς συµπλήρωση Τµήµατα.
Η ηµεροµηνία του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), πρέπει να είναι εντός των τελευταίων δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών (δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα υπογεγραµµένο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα
ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίζουν τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα.
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Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης της
αρµόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο οικείο µητρώο.
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που οι οικονοµικοί φορείς, κατά τη διαµόρφωση και συµπλήρωση του ΤΕΥ∆, περιλαµβάνουν ή/και συµπληρώνουν πεδία, τα οποία δεν αντιστοιχούν στους όρους των εγγράφων της
σύµβασης, αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη, ακόµη και αν τα εν λόγω πεδία, εκ παραδροµής, έχουν παραµείνει
στο διαµορφωθέν από την αναθέτουσα αρχή ΤΕΥ∆ .
Επισηµαίνεται ότι :
•

Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα
ΤΕΥ∆.

•

Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή Ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα – µέλος της Ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται.

•

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
εργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της
σύµβασης τότε απαιτείται η υποβολή ΤΕΥ∆ από τον συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα καθώς και η
συµπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥ∆ σχετικά µε το ποσοστό που θα αναλάβει ο υπεργολάβος και η
επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τον υπεργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει ποσοστό 30% της
συνολικής αξίας της σύµβασης .

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισµού να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
τις προϋποθέσεις συµµετοχής έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, όταν αυτό απαιτείται, για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Β) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο
τους.
1.5.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό
φωτοαντίγραφο. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος Α΄ της
∆ιακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως
άνω Παράρτηµα.
Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει:
1.

Πίνακα συµµόρφωσης ο οποίος πρέπει να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά, συµπληρωµένος
σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει:
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•

Στις στήλες «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ» και «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» ή και «ΣΧΟΛΙΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

•

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/
ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση
ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

•

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές
τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του υλικού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου
τεκµηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συµµόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων της.

•

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά
το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο
τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα
σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)

2.

Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση.

3.

Αναφορικά µε τα υπό προµήθεια είδη της Ενότητας 2 απαιτείται Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα για την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που
δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόµιµος
εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την
εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.

4.

Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί
πλήρως τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνικά µέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύµβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών.

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο φάκελό του υποψηφίου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΕ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ∆ΙΣΚΟ (CD) Ή ΣΕ USB FLASH.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης, τα περιεχόµενα της έντυπης υπερισχύουν του ηλεκτρονικού αντιγράφου.

1.5.4 Περιεχόµενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου
τοποθετείται η οικονοµική προσφορά.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονοµική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα ως
εξής:
•

Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Θα δοθεί τιµή για το υπό προµήθεια είδος, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Α’.

•

Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.

•

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η παροχή υπηρεσίας και θα βαρύνει την Υπηρεσία.

•

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου
πέραν του προσφερόµενου αντίτιµου της παροχής υπηρεσίας βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι
την οριστική παραλαβή και την αποπληρωµή της υπηρεσίας.

•

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

•

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

•

Η Υπηρεσία θα δεχθεί προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων ποσοτήτων των ειδών και
υπηρεσιών της ∆ιακήρυξης, και για το σύνολο των Ενοτήτων 1, 2 και 3 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σελ.
5-6) της παρούσας. Προσφορά που θα αφορά µέρος των ζητούµενων ποσοτήτων των ειδών
και υπηρεσιών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισµού, γίνεται σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε
αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφτηκαν κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το Ν. 3846/2010 την δηµιουργίας βάσης δεδοµένων παρατηρητηρίου τιµών για τον έλεγχο των τιµών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 3580/2007
µε βάση τις τιµές των χωρών της Ε.Ε.
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ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΡΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (.pdf), ΕΝΩ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ EXCEL. ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΑΡΧΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ∆ΙΣΚΟ (CD) Ή ΣΕ USBFLASH.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης, τα περιεχόµενα της έντυπης οικονοµικής προσφοράς υπερισχύουν του ηλεκτρονικού αντιγράφου.

1.5.5 Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 (ενενήντα) ηµερών,
προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη,
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97 του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς
που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονοµικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
1.5.6 Λοιποί όροι
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο
σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς.
Η διαπίστωση της συµφωνίας της προσφοράς µε τους απαράβατους όρους, όπως αυτοί ορίζονται από την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται µε αιτιολογηµένη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισµού, την οποία επικυρώνει µε απόφασή της η ∆ιοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής.
Επισηµαίνεται ότι:
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Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του,
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» σύµφωνα µε το άρθρο
21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. Εφόσον ένας
οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα
των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου
πρώτου του Π∆ 28/2015 (Α'34).
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016κατά
της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την
προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω
όρους.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία,
είτε κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, (σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
Για τη σύγκριση των οικονοµικών προσφορών, την ανάδειξη του προµηθευτή και τη σύναψη της σύµβασης
(εφόσον πληρούνται οι όροι των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς της παρούσας)
λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο, η χαµηλότερη τιµή.
Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή αυτές θεωρούνται ισότιµες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία
αυτών των οικονοµικών φορέων.
Θα γίνουν δεκτές µόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιών.
1.6 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
1.6.1 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, στις 30.08.2019 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, στο κτίριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη).
Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάµενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
1.6.2 Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής:

Σελίδα 24 από 67

19PROC005448424 2019-08-19
(α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση.
(β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους
όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύµφωνες µε τους όρους
των εγγράφων της σύµβασης.
(γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι
φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
1.6.3 Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών και των οικονοµικών
προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. Η υποβολή µόνο
µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της
σύµβασης. Η Επιτροπή του διαγωνισµού, στην ίδια ή σε µεταγενέστερη συνεδρίασή της, αφού προβεί στην
καταχώριση, έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και οικονοµικών προσφορών, συντάσσει τα σχετικά πρακτικά και εισηγείται για την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και για την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
1.6.4 Τα ως άνω βήµατα (α), (β) και (γ) µπορούν να καταγραφούν και σε ένα πρακτικό. Τα πρακτικά (ή το
πρακτικό) µε τα αποτελέσµατα των τριών ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µια απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής σε όλους τους προσφέροντες, µαζί µε αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Κατά της
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 1.7 της παρούσας.
1.6.5 Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών,
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα µε την 1.4.2 της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται από τον διαγωνιζόµενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει,
εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, αίτηµα προς το αρµόδιο όργαΣελίδα 25 από 67
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νο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές.
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το
Τ.Ε.Υ.∆. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως αλλά δεν αποδεικνύεται η µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η
∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας).
1.6.6 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από
την αρµόδια επιτροπή, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο (1.6.5), και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (πρβλ. άρθρο 105 του Ν.
4412/2016)η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής στους προσφέροντες ή στους
συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν,
κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, ο οποίος δεν έχει
αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του
άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 1.7της παρούσας).
Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
1.6.7 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε
µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
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1.7 Ενστάσεις
1.7.1 Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθ. 127 του Ν. 4412/2016 κατά πράξεων της Αναθέτουσας
Αρχής ή κατά της ∆ιακήρυξης, ως εξής:
• Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
• Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
1.7.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία
µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 παράγραφος 11. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
1.7.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από την οικονοµική Επιτροπή.
1.7.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους πριν την
υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.

1.8 Εγγυήσεις - Υπογραφή Σύµβασης – Χρόνος ισχύος της σύµβασης
1.8.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφής της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ και να περιέχει όλους τους όρους του.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε συµµορφωθεί πλήρως µε τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και εκπίπτει για ολόκληρο το ποσό ή για µέρος, υπέρ του Ελληνικού
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών διατάξεις.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των υλικών/εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου (άρθρο 72 του

Ν.4412/2016 (Α΄147)).
Οι υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής επικοινωνούν µε τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
1.8.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και προκειµένου να αποδεσµευτεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής,
ξεκινά µετά την οριστική παραλαβή και η διάρκειά του ορίζεται στην προσφορά του αναδόχου και σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) µήνες.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας της σύµβασης ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας της
σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και επιστρέφεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου
της εγγυηµένης λειτουργίας, όπως ορίζεται ανωτέρω, διάστηµα κατά το οποίο η επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα εγγύησης καλής λειτουργίας της σύµβασης που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ και να περιέχει όλους τους όρους του.

1.8.3 Υπογραφή Σύµβασης
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης.
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα
∆ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, δε, από το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.
Σε αυτή ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή και την εκτέλεση του έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάση τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται (σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (Α΄147)).
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Υπόδειγµα Σύµβασης µε τα βασικά της στοιχεία επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί
του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν ενήργησαν
αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά
το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής.
1.8.4 Χρόνος ισχύος της σύµβασης
Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται για σαρανταπέντε (45) µέρες, από την επόµενη της ηµεροµηνίας
υπογραφής της.

1.9 Τιµολόγηση- Πληρωµή – Κρατήσεις
Η πληρωµή θα γίνεται µετά την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, την εξόφληση του 100%
της συµβατικής αξίας των τιµολογίων και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή
άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής.
Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 3ης ΥΠΕ και σύµφωνα µε την
καθιερωµένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από
τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από
τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.
Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπό προµήθεια ειδών
β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου των υπό ανάθεση υπηρεσιών
γ) τιµολόγιο του Αναδόχου,
δ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής
ε) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η Υ.ΠΕ. καθίσταται
υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων
µεταξύ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και του προµηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς
και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµε-
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τράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προµηθευτή (µη έγκαιρη
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ).

1.10. ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του Ν.4412/2016, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

1.11. ∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών
1. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση προµήθειας ή παροχής
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύµβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται
µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύµβαση. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύµβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων ∆ιοικητικών Εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.
2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 (παρ. 1.10 της παρούσης διακήρυξης) ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντοµότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης
δεν αποσταλεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο από τη ∆ιοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την
οποία η υπόθεση συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει
ο ίδιος.
4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µία (1) δικάσιµο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη, µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήΣελίδα 30 από 67
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τευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου είναι αµέσως εκτελεστές.
5. Κατά των αποφάσεων των ∆ιοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να
ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από
την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιµης, µπορεί να διαταχθεί
µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης
απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της
Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής
της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου από
τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
6. Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα
µέλη της, που µεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία.
1.12. Κανόνες ∆ηµοσιότητας

Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί:
Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.3ype.gr στην διαδροµή : Home

Προµήθειες

στις 19.08.2019.
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και θα αποσταλεί για ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων των παρακάτω φορέων:
•

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

•

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.13 Λοιπές διατάξεις
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της ∆ιακήρυξης του διενεργηθέντος
διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρµογή
των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων της Υπηρεσίας, που απορρέουν από τις
συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας.
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Ο ∆ιοικητής
της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 25/2019)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ολοκλήρωση υποδοµών ενσύρµατου δικτύου δεδοµένων και φωνής & υπηρεσία για
τα κτίριο της οδού Μαβίλη & Πηνειού»

Γενικές Απαιτήσεις Αναδόχου:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Να έχει έδρα ή να διατηρεί υποκατάστηµα στο νοµό Θεσσαλονίκης
Να εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης σύµφωνα µε ISO 27001:2013 στην έδρα και το υποκατάστηµα στη
Θεσσαλονίκη
Να έχει πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015
Να εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης σύµφωνα µε ΕΝ ISO 9001:2015 για το εξής πεδίο εφαρµογής:
Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση δικτυακών συστηµάτων, εγκατάσταση, συντήρηση και εµπορία
ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού
Να καταθέσει λίστα οµάδας µηχανικών για την υλοποίηση των ζητούµενων υπηρεσιών. Η οµάδα των
µηχανικών να ανήκει στο µόνιµο προσωπικό της εταιρείας και τούτο να αποδεικνύεται καταθέτοντας
κατάσταση εργασίας προσωπικού θεωρηµένη από την επιθεώρηση εργασίας.
Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 2 µηχανικούς µε πιστοποιήσεις ανώτατου επιπέδου του
ιδίου Κατασκευαστή µε τα προσφερόµενα είδη.
Το ακριβές χρονοδιάγραµµα θα συµφωνηθεί από κοινού µε την ∆/νση Πληροφορικής της Αναθέτουσας
Αρχής κατά την υπογραφή της Σύµβασης
Το έργο θα πρέπει να παραδοθεί εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της
Σύµβασης
Επισηµαίνεται ότι η διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών της 3ης Υ.ΠΕ., οι οποίες
παρέχονται από τον προς µεταφορά µηχανογραφικό εξοπλισµό του data -center, δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιµες ηµέρες (ως εργάσιµες ηµέρες θεωρούνται οι ηµέρες από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή) και πρέπει να πραγµατοποιηθεί από Παρασκευή έως και ∆ευτέρα ώστε να
γίνουν µεταφορές µε ευθύνη του φορέα εντός του Σαββατοκύριακου και οι εργασίες θα
πραγµατοποιηθούν σε 2 εργάσιµες µέρες όπως τις εργάσιµες µέρες Παρασκευής κ ∆ευτέρας
ή όπως συµφωνηθεί από κοινού της ∆/νσης πληροφορικής µε ανάδοχο.
Η παρακολούθηση του Έργου θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής της 3ης Υ.ΠΕ.
Η παραλαβή θα λάβει χώρα µετά το πέρας επιτυχούς δοκιµαστικής παραγωγικής λειτουργίας κατά την
οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία το σύνολο του εξοπλισµού ώστε να
βεβαιώσει την ορθή λειτουργία του µέσω κατάλληλων δοκιµών. Προκειµένου να θεωρηθεί επιτυχής η
περίοδος δοκιµαστικής παραγωγικής λειτουργίας, απαιτείται να συµπληρωθούν τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας»

Ενότητα 1
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣς (ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΜΑΒΙΛΗ 11 ΚΑΙ ΠΗΝΕΙΟΥ 10
Γενικά:
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια παθητικού εξοπλισµού και ο τερµατισµός της κάθετης καλωδίωσης
(Back-Bone) οπτικών ινών και πολυζευγων καλωδίων για την διασύνδεση των τοπικών κόµβων (Racks) του
1ου, 2 ου, 3 ου και 4 ου όροφος της οδού Μαβίλη καθώς και του ορόφου της Πηνειού µε το νέο Computer
Room που βρίσκεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στον 3ο όροφο του κτιρίου της οδού Μαβίλης. Η διαστασιολόγηση είναι στον πίνακα 1 & 2.
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Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει πλήρως περαιωµένη εργασία προµήθειας παθητικού εξοπλισµού
(πλην της καλωδίωσης η οποία είναι ευθύνη του εργολάβου του έργου «Εξωραϊσµός και Αναδιαρρύθµιση
κτιρίων επί της οδού Μαβίλη 11 και Πηνειού 10, ιδιοκτησίας 3ης ΥΠΕ»), και τερµατισµού των οπτικών ινών
και πολυζευγων καλωδίωσεων χαλκού (Back-Bone) µε το κεντρικό Computer Room, καθώς και την πιστοποίηση των οπτικών ινών, µε όλα τα υλικά και τα αναλώσιµα όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω και απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ
Πλήθος γραµµών Voice
Απαιτούµενο πλήθος ζευγών κάθετου back-Bone µε 2χ
Pairs/voice)
Απόσταση τοπικού Rack µε Rack Κεντρικού C.R. 3ου υπολογιζόµενης και περίσσειας (σε m)

133
266
229

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Είδη & Υπηρεσίες
A/A

Είδος

1
2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο εργολάβος να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης Συστήµατος ∆ιαχείρισης BS EN ISO 9001:2015 για Μελέτη, Εµπορία, Εγκατάσταση &
Τεχνική υποστήριξη δικτύων τηλεπικοινωνιών εν ισχύει. Να δοθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού. Εν ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής.
Ο εργολάβος να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης Συστήµατος ∆ιαχείρισης BS EN ISO 9001:2015 για Μελέτη, Εµπορία, Εγκατάσταση &
Τεχνική υποστήριξη δικτύων τηλεπικοινωνιών εν ισχύει. Να δοθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού. Εν ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής.
Ο εργολάβος/εταιρία να έχει καθιερώσει σύστηµα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία σε συµµόρφωση µε το πρότυπο OHSAS
18001:2008. Να δοθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εν ισχύ κατά
την ηµεροµηνία υποβολής
Η εταιρία να έχει εκτελέσει τουλάχιστον 5 αντίστοιχα έργα στην τελευταία 10ετία τα οποία θα αποδεικνύονται µε τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής ∆ιαθέσιµα όταν ζητηθούν.
Η εταιρία να συνεργαστεί µε τον εργολάβο του έργου «Εξωραϊσµός

3

4

5

6

Απαίτηση/
Συνολική
Ποσότητα

Σχόλια

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

και Αναδιαρρύθµιση κτιρίων επί της οδού Μαβίλη 11 και Πηνειού 10,
ιδιοκτησίας 3ης ΥΠΕ», ώστε να παραδώσουν ένα ολοκληρωµένο και
7

8
9

λειτουργικό δίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης
Τα υλικά θα είναι όλα εργοστασιακά και τα καλώδια, patch cords,
jacks, patch panel θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και θα πληρούν
όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
Απρόβλεπτα
Προαιρετική επίσκεψη των ενδιαφεροµένων στο χώρο κατόπιν ραντε-

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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10

βού µε την ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και τη ∆ιεύθυνση Τεχν Υπηρεσίας
Patch Cords

11

Patch Cords U/UTP RJ45-RJ45 Cat 6 LSZH lm (Τεµ)

261 τεµ

12

Patch Cords U/UTP RJ45-RJ45 Cat 6 LSZH 3m (Τεµ)

128 τεµ

13
14

Patch Panels UTP
CAT6 UTP 1U 24port PCB Patch Panel with Cable Manager 50 mic
gold plated Black 1U, Class E/category 6 standards compliant, Terminates 22AWG to 26AWG cables, according to ISO/IEC 11801.2:2010,
ANSI/TIA 568-C-2, ISO/IEC 60603-7, RoHS 2002/95/EC, UL 94V-0
(για τον τερµατισµό της οριζοντιας καλωδίωσης Data/Voice). Ο τερµατισµός της καλωδίωσης θα γινει µε ευθύνη και µέριµνα του εργολάβο του έργου του εξωραϊσµού του κτιρίου.

15

Υλικό µονο
Υλικό µονο

12 τεµ

Υλικό µονο

CAT3 25-ports UTP 1U PCB Patch Panel with Cable Manager 30 mic
gold plated, 19" rack mountable, Accepts 26-23 AWG, Category 3,
Supplied with fixings and earth wire, IDC punch down, Integral cable
management and grounding clamps according to ANSI/TIA-568-C.2,
ISO/IEC 11801.2:2010, ISO/IEC 60603-7 compliant, RoHS
2002/95/EC compliant (για τον τερµατισµό της καθετης (backbone)
καλωδίωσης Voice. Τερµατισµός 2 pairs/port RJ-45

12 τεµ

Υλικό +
Εργασία

16

CAT3 50-ports UTP 1U PCB Patch Panel with Cable Manager 30 mic
gold plated, 19" rack mountable, Accepts 26-23 AWG, Category 3,
Supplied with fixings and earth wire, IDC punch down, Integral cable
management and grounding clamps according to ANSI/TIA-568-C.2,
ISO/IEC 11801.2:2010, ISO/IEC 60603-7 compliant, RoHS
2002/95/EC compliant (για τον τερµατισµό της καθετης (backbone)
καλωδίωσης Voice. Τερµατισµός 2 pairs/port RJ-45

5 τεµ

Υλικό +
Εργασία

17

1U Cable Bar with cable slots and plastic cover 19" (wire manager)

29 τεµ

Υλικό +
Εργασία

18

Ρεγκλετα για εισαγωγή OTE

1 τεµ

Υλικό +
Εργασία

19
20

Οπτικοί κατανεµητές
Fiber optic ODF 19" 1U 6-ινων LC πληρης µε προσοψη LC, 3x
Couplers LC Duplex OM3(Aqua), lx splice cassete and splice holder,
6x θερµοσυοτελλοµενα, 6x pigails LC 50/125 om3 lm

4 τεµ

Υλικό µονο

21

Fiber optic ODF 19" 1U 6-ινων LC πληρης µε προσοψη LC, 3x Couplers LC Duplex single mode 9/125 (Green), lx splice cassete and
splice holder, 6x θερµοσυστελλοµενα, 6x pigails LC/APC 9/125 lm

2 τεµ

Υλικό µονο

22

Fiber optic ODF 19" 1U 24-ινων LC πληρης µε προσοψη LC, 12x
Couplers LC Duplex OM3(Aqua), 2x splice cassete and splice holder,
24x θερµοσυοτελλοµενα, 24x pigails LC 50/125 om3 lm

1 τεµ

Υλικό µονο

23

Fiber Optic Patch Cords LC/UPC-LC/UPC Duplex OM3 50/125 2m
LSZH

8 τεµ

Υλικό µονο

24

Fiber Optic Patch Cords LC/APC-LC/UPC Duplex OS1 9/125 2m LSZH

2 τεµ

Υλικό µονο
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25

Οργάνωση οπτικού κατανεµητή - συναρµολόγηση τοποθέτηση
pigtails-couplers-spice cassette και προετοιµασία via συγκόλληση

10 τεµ

Εργασια

26

10

Εργασια

27
28
29

Τερµατισµός καλωδίου οπτικής ινας (6 fibers) µε µεθοδο Fusion
Slicing
Μετρήσεις
Μέτρηση κάθετου Back-Bone δικτύου Voice (ευθειοµετρηση)
Πιοτοποιηση οπτικών αποσβεσεων καθετου Back-Bone δικτύου Fiber

1
1

Εργασια
Εργασια

30

Σήµανση ∆ικτύου χαλκού και δικτύου οπτικών ινών

1

Ενότητα 2

Υποενότητα 1 - ΕΝΕΡΓΑ
Γενικές προδιαγραφές για τα Ενεργά
Προδιαγραφή

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Γενικά
1 Να προσφερθούν και τα απαιτούµενα καλώδια για τη διασύνδεση όλων των συσκευών καθώς και επιπλέον καλώδια εφεδρείας για µελλοντικές ανάγκες.

ΝΑΙ

2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει µια ολοκληρωµένη
λύση η οποία θα καλύπτει το σύνολο της απαιτούµενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών .

ΝΑΙ

3 Επιπλέον θα πρέπει να παραδοθεί σχεδιάγραµµα της προτεινόµενης
φυσικής και λογικής αρχιτεκτονικής των συστατικών της κεντρικής
δικτυακής υποδοµής.

ΝΑΙ

4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Εφόσον µε την εγκατάσταση του παρεχόµενου Συστήµατος διαπιστωθούν προβλήµατα ή ασυµβατότητες, η προσφερόµενη λύση θα
απορρίπτεται.

ΝΑΙ

ΕΙ∆ΟΣ 1 : 10G Core Switch µε Καλώδια & Υπηρεσίες Υλοποίησης για το Computer Room
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1

Αριθµός µεταγωγέων

2

Να αναφερθεί µοντέλο και εταιρεία κατασκευής

3
4
5

Μέγιστος αριθµός 1/10/25Gbps fiber ports ανά Switch
χωρίς τη χρήση αποµακρυσµένων αρθρωµάτων
Ελάχιστος αριθµός interfaces 1/10/25 Gbps ανά
Switch
Ελάχιστος αριθµός interfaces 40/100 Gbps Eth
QSFP28 ανά Switch

2
ΝΑΙ
>= 48
>= 48
>= 6
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6

7

8

9

Οι 48 θύρες των µεταγωγέων πρέπει να υποστηρίζουν
τους εξής τύπους διασύνδεσης :1 Gbps Eth, 10 Gbps
Eth ,25 Gbps Eth
Οι µεταγωγείς πρέπει να είναι αρθρωτής (modular)
αρχιτεκτονικής µε δυνατότητα επέκτασης τους µε την
προσθήκη καρτών είτε πάνω στο chassis του
µεταγωγέα είτε µε την χρήση αποµακρυσµένων
αρθρωµάτων .Τα αποµακρυσµένα αρθρώµατα πρέπει
να συνδέονται µε πολλαπλές οπτικές ίνες µε τους
µεταγωγείς, και δεν πρέπει να µπορούν να
λειτουργήσουν αυτόνοµα, αλλά ως modules των
µεταγωγέων.
∆υνατότητα διασύνδεσης Top of Rack
αποµακρυσµένων καρτών (αρθρωµάτων) (remote line
cards), στους µεταγωγούς µε κεντρική διαχείριση από
τους κεντρικούς µεταγωγούς.
Συνολική αθροιστική ταχύτητα µεταγωγής κάθε
µεταγωγού Layer 2 και Layer 3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

>= 16

>= 3.6 Tbps

10

Ικανότητα διαµεταγωγής πακέτων ανά δευτερόλεπτο

>= 2.6 bpps

11

Η αρχιτεκτονική µεταγωγής και της διασύνδεσης των
θυρών 10GE των µεταγωγέων να είναι nonblocking/line-rate για τουλάχιστον 48x 10/25 Gbps και
6x 40/100 Gbps Ethernet θύρες ανά µεταγωγέα.

ΝΑΙ

12

Latency

13

14

Πρέπει να υποστηρίζεται στα 40 GBps interfaces
τύπος αρθρώµατος που να επιτρέπει την χρήση
τυπικής Οπτικής multimode ίνας ώστε να µην
απαιτείται εκ νέου καλωδίωση για 40 Gbps συνδέσεις
∆υνατότητα προσαρµογής στο Rack µε την εισαγωγή
του αέρα από την πλευρά των θυρών , είτε µε την
εξαγωγή του αέρα από την πλευρά των θυρών µε την
αντίστοιχη αλλαγή/προµήθεια των ανεµιστήρων και
των τροφοδοτικών

< 1 microsecond

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15

Redundant Power Supplies

16

MAC addresses and ARP entries

17

64-way ECMP

NAI

18

Buffers Space

>= 40 MB

19

Μέγιστος Αριθµός LPM routes

>= 890000

20

Μέγιστος Αριθµός IP Host entries

>= 890000

21

Μέγιστος Αριθµός Multicast Routes

>= 32000

22

Μέγιστος Αριθµός VRFs

>= 16000

23

Μέγιστος Αριθµός port Channels

>= 512

24

Μέγιστος Αριθµός NAT entries

>= 1000

25

Μέγιστος Αριθµός MST instances

ΝΑΙ
>= 250000

>= 64
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26
27
28
29

Native line rate VXLAN routing
VXLAN network with MP-BGP Ethernet VPN (EVPN)
control plane support
Advanced reboot capabilities including hot/cold
patching
Open programmability support with build in PuppetChef -Ansible

NAI
ΝΑΙ
NAI
NAI

30

Power on Auto provisioning

NAI

31

Embedded Python Scripting support

NAI

32

Buffer Monitoring per port and per queue

NAI

33

Αριθµός υποστηριζόµενων (non-private) VLANs

34

Όλες οι θύρες των προσφερόµενων µεταγωγών core
µπορούν να ρυθµιστούν να λειτουργούν ως 802.1q
trunks

ΝΑΙ

35

Υποστήριξη jumbo frames (Bytes)

NAI

36

Υποστήριξη Unidirectional Link Detection UDLD

NAI

37

38

39

∆υνατότητα παραµετροποίησης 2 µεταγωγών µε
τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να δηµιουργηθεί ένα
λογικό κανάλι που θα οµαδοποιεί ανά δύο (2) και ανά
υποσύστηµα µεταγωγής τις θύρες Ethernet του κάθε
εξυπηρετητή ή του κάθε µεταγωγέα που δύναται να
συνδεθεί µε τους διακοµιστές, µέσω IEEE 802.3ad
Link Aggregation. Μέσα από το κανάλι αυτό ο
εξυπηρετητής θα επικοινωνεί µέσω IEEE 802.1Q VLAN
tagging, ώστε να συµµετέχει σε άνω του ενός VLAN.
(Multi chassis port channel). Η προηγούµενη
δυνατότητα να υποστηρίζεται χωρίς την ενοποίηση
του control plane των µεταγωγών (stacking)
Υποστήριξη Private VLANs, Private VLANs over
Trunks (isolated and promiscuous)
Υποστήριξη Layer 3 : BGP, Open Shortest Path First
(OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
(EIGRP), Routing Information Protocol Version 2
(RIPv2), Protocol Independent Multicast Sparse Mode
(PIM-SM), Source-Specific Multicast (SSM), and
Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

>= 3900

ΝΑΙ

NAI

NAI

40

Μέγιστος αριθµός links σε port channel

>= 32

41

Μέγιστος αριθµός active SPAN Sessions

>= 4

42

Υποστήριξη HSRP ή αντίστοιχο

NAI

43

Μέγιστος αριθµός HSRP Groups

>=400

44

Υποστήριξη QoS : IEEE 802.1p, queuing , Per-port
QoS configuration , ACL-based QoS classification
(Layers 2, 3, and 4)

45

Μέγιστος αριθµός Access List Entries per slice –

NAI
>= 4000
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46
47

ingress
Μέγιστος αριθµός Access List Entries per slice –
egress
Ενσωµατωµένος µηχανισµός layer 4 load balancing
και traffic steering

>= 2000
NAI

Εγγύηση
48

Εγγύηση Κατασκευαστή

≥ 3 έτη

Είδος 2: Gigabit Access POE Switches 48 ports (για τους ορόφους)
Α/Α
1
2

3

4

5

6

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αριθµός Μονάδων
Συµπαγής µηχανική σχεδίαση µε απαίτηση χώρου στο
ικρίωµα 1 RU
Να διαθέτει redundant ανεµιστήρες ψύξης και δυνατότητα
προσθήκης (σε µελλοντική αναβάθµιση) 2ου τροφοδοτικού
εντός της βασικής µονάδας
Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση πλήρους
φορτίου
∆υνατότητα διασύνδεσης µε όµοιους µεταγωγείς σε διάταξη
virtual switch (stacking) ώστε το σύστηµα να έχει κοινή
διαχείριση µε µια MAC και µία IP διεύθυνση χωρίς STP
instances.
Μέγιστη ταχύτητα διαύλου Virtual Switch

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

4
ΝΑΙ

ΝΑΙ

≤ 1000 Watt

≥8

≥ 80 Gbps

Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας:
7

Ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας

≤ -5oC

8

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας

≥ 45oC

9

Ελάχιστη υγρασία λειτουργίας

≤ 5%

10

Μέγιστη υγρασία λειτουργίας

≥ 90%

Απόδοση
11

Ελάχιστο συνολικό Forwarding Rate

≥ 260 Mpps

12

Ελάχιστο Switching Capacity

≥ 175 Gbps

13

Προσφερόµενη Μνήµη DRAM

≥ 2 GB

14

Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων MAC διευθύνσεων

≥ 16.000

15

Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων IPv4 routes

≥ 3.000

16

Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων IPv6 routes

≥ 1.500

17

Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων Multicast routes

≥ 1.000

18

Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων Quality of Service
(QoS) εγραφων

≥ 1.000

19

Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων QoS queues ανα θύρα

20

Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων Access List (ACL)
εγραφων

≥8
≥ 1.500
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21

Ελάχιστο µέγεθος packet buffer

≥ 6 ΜΒ

22

Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων VLANs

≥ 1000

23
24

25

26

27

28
29

30

Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων Switched Virtual
≥ 500
Interfaces (SVIs)
Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων Flexible Netflow
≥ 16.000
εγγραφών
∆ιεπαφές (εγκατεστηµένες για την παρούσα
προµήθεια)
Downlink θύρες Gigabit Ethernet (1000BASE-T) µε RJ-45
≥ 48
connectors.
Οι downlink θύρες θα πρέπει να υποστηρίζουν PoE+,
≥ 1440W
δηλαδή έως 30W ανά θύρα για το σύνολο των ζητούµενων
διαθέσιµης
ισχύος για PoE
θυρών ταυτόχρονα.
Να υποστηρίζεται η διατήρηση της παροχής ισχύος στις
θύρες ακόµα και κατά τη διάρκεια
NAI
επαναφόρτωσης/επανεκκίνησης της συσκευής.
Να υποστηρίζεται άµεσα η παροχή ισχύος στις θύρες ακόµα
NAI
και πριν την πλήρη επανεκκίνηση της συσκευής.
Uplink θύρες 10Gbit Ethernet (10GBASE-SR, LR, ER, ZR) µε
≥4
LC fiber connectors (SM ή ΜΜ)
Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση
(Configuration & Management). Η πρόσβαση θα πρέπει να
ΝΑΙ
προστατεύεται µε χρήση κωδικού (password)
Υπηρεσίες τοπικού δικτύου (LAN)

31

Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs

NAI

32

Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού λοιπών οµοειδών
µεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου

ΝΑΙ

33

Υποστήριξη Voice VLAN

ΝΑΙ

34

Υποστήριξη Private VLAN (PVLAN)

ΝΑΙ

35

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol

ΝΑΙ

36
37

38
39
40

41

42
43

Υποστήριξη IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
(MSTP)
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning
Tree
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική
σύνδεση να µπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances
του 802.1w αλγορίθµου.
Υποστήριξη αναγνώρισης µονόδροµων (unidirectional) links.
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ad Link Aggregation Control Protocol
(LACP)
Υποστήριξη συνδυασµού εως και οκτώ θυρών Gigabit
Ethernet σε µια λογική σύνδεση ταχύτητας τουλάχιστον 8
Gbps Full duplex
Υποστήριξη IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
για εξοικονόµηση ενέργειας
Υποστήριξη IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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(LLDP)
44

Υποστήριξη VTP v3 ή ισοδύναµου

45

Υποστήριξη Jumbo frames

46

Υποστήριξη DHCP server

ΝΑΙ
≥ 9100 bytes
NAI

Υπηρεσίες Multicast
47

Υποστήριξη Multicast

ΝΑΙ

48

Υποστήριξη IPv6 Multicast

ΝΑΙ

49

Υποστήριξη RFC3569 An Overview of Source-Specific
Multicast (SSM)

ΝΑΙ

50

Υποστήριξη RFC1112 Host Extensions for IP Multicasting

ΝΑΙ

51

Υποστήριξη RFC1918 Address Allocation for Private
Internets

ΝΑΙ

52

Υποστήριξη IGMP v2 και διαλειτουργικότητα µε IGMP v1

ΝΑΙ

53

Υποστήριξη IGMP v3

ΝΑΙ

54

Υποστήριξη RFC2770 GLOP Addressing in 233/8

ΝΑΙ

55
56
57

Υποστήριξη Protocol Independent Multicast Sparse Mode
(PIM-SM)
Υποστήριξη RFC2934 Protocol Independent Multicast MIB
for IPv4
Υποστήριξη Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Υπηρεσίες δροµολόγησης
58

Υποστήριξη IPv4 και IPv6

NAI

59

Υποστήριξη RIP

NAI

60

Υποστήριξη RIP for IPv6

NAI

61

Υποστήριξη Policy-Based Routing (PBR)

NAI

62

Υποστήριξη VRRP v3

NAI

Βασικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
63

Πρόσβαση µε χρήση συνθηµατικών (passwords)

NAI

64

Υποστήριξη IEEE 802.1x

NAI

65

Υποστήριξη IEEE 802.1AE MACSec-128

NAI

66

67

68
69
70

Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν
πρόσβαση µόνο σε συγκεκριµένους σταθµούς εργασίας
ανάλογα µε την MAC address που έχουν.
Υποστήριξη ρύθµισης προστασίας θυρών από το να δέχονται
οποιουδήποτε τύπου Layer-2 κίνησης (εκτός της
διαχειριστικής) από άλλες προστατευµένες θύρες.
Υποστήριξη ελέγχου της κίνησης σε επίπεδο θύρας και σε
επίπεδο VLAN
Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο
µεταξύ δεδοµένων ελεγχόµενων συσκευών
∆υνατότητα προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing και στο
MAC address table.

NAI

NAI

NAI
NAI
NAI
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71

Υποστήριξη προστασίας από κίνηση broadcast, multicast και
unicast storm

NAI

72

Υποστήριξη δυναµικού ARP inspection

ΝΑΙ

73

Υποστήριξη επικοινωνίας µε RADIUS και TACACS+ για
πιστοποίηση χρηστών

NAI

Υπηρεσίες Quality of Service
74

Υποστήριξη 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και
IP DSCP (Differentiated Service Code Point).

NAI

75

Υποστήριξη Weighted Random Early Detection (WRED)

NAI

76

Υποστήριξη διαµόρφωσης προτεραιοτήτων ανά θύρα

ΝΑΙ

77

78

79

80

Υποστήριξη περιορισµού κίνησης ανά θύρα και είδος κίνησης
(CIR)
Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήµανσης
(marking) των πακέτων, βάση DSCP & IP ToS field στην
κίνηση κάθε θύρας
Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήµανσης
(marking) των πακέτων µε βάση χαρακτηριστικά του
πακέτου στα επίπεδα 3 ή 4.
Υποστήριξη εφαρµογής πολιτικής προτεραιοτήτων µε βάση
χαρακτηριστικά του πακέτου στα επίπεδα 3 ή 4.

NAI

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης
81
82

83

84

85
86

87

Υποστήριξη SNMP v3 και SNMP over IPv6
Υποστήριξη ενσωµατωµένου SSH v2 Client και λειτουργίας
SSH v2 Server
Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή
λαµβάνεται από µία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε µία
θύρα στον µεταγωγέα (SPAN / Monitoring port).
Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή
λαµβάνεται από µία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε µία
θύρα διαφορετικού/αποµακρυσµένου µεταγωγέα (Remote
SPAN)
Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP)
Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά µέσω web-based γραφικού
περιβάλλοντος (GUI) αλλά και µέσω command line interface
(CLI)
Υποστήριξη διαχείρισης ασύρµατα µέσω bluetooth ,
χρησιµοποιώντας εξωτερικό bluetooth dongle 3ου
κατασκευαστή

NAI
NAI

NAI

NAI

NAI
NAI

NAI

88

Να διαθέτει ενσωµατωµένο RFID Tag

NAI

89

Υποστήριξη LED που να αναβοσβήνει µετά από εντολή του
κεντρικού διαχειριστή, ώστε ο µεταγωγέας να αναγνωρίζεται
από τον τοπικό τεχνικό

NAI

90

Υποστήριξη YANG data modeling, RFC 6020

NAI

91

Υποστήριξη NETCONF, RFC 6241

NAI

Προδιαγραφές Ασφαλείας
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92

IEC 60950-1, CE Marking

NAI

Προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών
93

FCC Part 15 (CFR 47) Class A

NAI

94

VCCI Class A

NAI

95

CISPR35

NAI

Προδιαγραφές εγγύησης
96

Εγγύηση Κατασκευαστή

>= 3 έτη

Είδος 3: SFP+ modules και Twinax καλώδια
Α/Α

1

2

3

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Να προσφερθούν QSFP (40GbE) modules του
ιδίου Κατασκευαστή µε τα Core switches
τύπου SR-BD
Να προσφερθούν SFP+ (10GbE) modules του
ιδίου Κατασκευαστή µε τα Core switches
τύπου SR-BD
Να προσφερθούν SFP+ (10GbE) Twinax
καλώδια τύπου του ιδίου Κατασκευαστή µε τα
Core & Access switches µήκους 3µ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

8

12

8

Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραµετροποίησης Core & Access Switches
•

Μελέτη υλοποίησης ενσύρµατου τοπικού δικτύου.

•

Φυσική εγκατάσταση Core & Access Switches σε σηµείο που θα υποδειχθεί.

•

Αναβάθµιση ενεργών στοιχείων ενσύρµατου τοπικού δικτύου στην προτεινόµενη από τον κατασκευαστή έκδοση.

•

∆ιασύνδεση switched υποδοµής.

•

Κατάτµηση της switched υποδοµής σε λογικά υποδίκτυα (VLANs).

•

∆ηµιουργία των αντίστοιχων Layer 3 υποδικτύων στα Core Switches.

•

Εκτέλεση ∆οκιµών και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισµού.
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Υποενότητα 2
Eξοπλισµός ασφαλείας - FIREWALL
Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.

Αριθµός τεµαχίων

1

2.

Να αναφερθεί Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά
– Μοντέλο

ΝΑΙ

3.

∆υνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωµα

1U

4.

Αριθµός dedicated WAN interfaces

>=2

5.

Να υποστηρίζει τη δυνατότητα σύνδεσης µε
USB modem για failover σε 3G/4G δίκτυο

ΝΑΙ

6.

Να διαθέτει διεπαφές Gigabit Ethernet (RJ-45)
ανά συσκευή

>=8

7.

Να διαθέτει διεπαφές Gigabit Small Form
Factor (SFP) ανά συσκευή

>=8

8.

Να διαθέτει διεπαφές 10GbE Small Form Factor
(SFP+) ανά συσκευή

>=10

9.

Προτεινόµενος αριθµός clients

>=2000

10.

Συνολικό Stateful Firewall Throughput της συσκευής

>=4Gbps

11.

Μέγιστο VPN Throughput της συσκευής

>= 1 Gbps

12.

Αριθµός ταυτόχρονων VPN tunnels

>=1000

13.

Υποστήριξη τοπικής αποθήκευσης συχνώς
προσπελάσιµου περιεχοµένου

>=128GΒ

14.

Λειτουργία µη βασισµένη σε ευρέως διαδεδοµένες γενικής χρήσης πλατφόρµες λειτουργικών συστηµάτων

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

15.

Υποστήριξη ενεργοποίησης της συσκευής χωρίς
πρωτύτερες ενέργειες (staging)

ΝΑΙ

16.

Αυτόµατη εκτέλεση αναβαθµίσεων και διορθωτικού κώδικα (patches)

ΝΑΙ
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17.

Να υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων σε οργανωτικό επίπεδο και µεµονωµένες συνδέσεις χρήστη

ΝΑΙ

Να παρέχεται ενιαία κονσόλα διαχείρισης στο
cloud του
18.

ΝΑΙ
Κατασκευαστή για έλεγχο και εποπτεία ολόκληρης της υποδοµής από οπουδήποτε
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ

19.

Αποστολή ειδοποιήσεων µέσω email

ΝΑΙ

20.

Υποστήριξη Netflow & Syslog

ΝΑΙ

21.

Περιοδική αποστολή ενηµερωτικών email µε τα
κυριότερα utilization metrics

ΝΑΙ

22.

Αναφορές απόδοσης και χρήσης της συσκευής

ΝΑΙ

23.

Υποστήριξη παρακολούθησης των VPN tunnels

ΝΑΙ

24.

Υποστήριξη παρακολούθησης του latency

ΝΑΙ

25.

Στατιστικός υπολογισµός χρήσης εφαρµογών

ΝΑΙ

26.

Στατιστικός υπολογισµός χρήσης ανά client

ΝΑΙ

27.

Αποµακρυσµένη σύλληψη πακέτων σε πραγµατικό χρόνο

ΝΑΙ

28.

Συγκεντρωτικά event logs µε δυνατότητα αναζήτησης

ΝΑΙ

29.

Να ενσωµατώνει διαγνωστικά εργαλεία που να
λειτουργούν σε πραγµατικό χρόνο

ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
30.

Υποστήριξη 1:1 ΝΑΤ

ΝΑΙ

31.

Υποστήριξη PPPoE

ΝΑΙ

32.

Υποστήριξη VLANs και υπηρεσιών DHCP

ΝΑΙ

33.

Υποστήριξη αυτόµατου site-to-site VPN τοπολογίας mesh

ΝΑΙ

34.

Υποστήριξη εφαρµογής καραντίνας σε επίπεδο
χρήστη και συσκευής

ΝΑΙ
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35.

Υποστήριξη πολιτικών βάσει ταυτότητας
(identity-based)

ΝΑΙ

36.

Υποστήριξη client VPN

ΝΑΙ

37.

Προστασία από κακόβουλο λογισµικό (Antimalware)

ΝΑΙ

38.

∆υνατότητα φιλτραρίσµατος µηχανών αναζήτησης

ΝΑΙ

39.

Ενσωµατωµένες δυνατότητες αποτροπής εισβολών (intrusion prevention)

ΝΑΙ

40.

∆υνατότητα δηµιουργίας κανόνων βάσει γεωγραφικού προσδιορισµού

ΝΑΙ

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
41.

Υποστήριξη πολλαπλών συνδέσεων WAN

ΝΑΙ

42.

Να διαθέτει δυνατότητες δροµολόγησης της
κίνησης βάσει του τύπου της σε συγκεκριµένο
WAN link

ΝΑΙ

43.

Υποστήριξη ανάλυσης και διαµόρφωσης της
κίνησης σε επίπεδο εφαρµογής (Layer 7)

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

44.

Να συνοδεύεται από εγγύηση κατασκευαστή
για το υλικό και τη συνδροµή των ζητούµενων
χαρακτηριστικών ασφαλείας.

3 έτη

45.

Να συνοδεύεται από 1GbE SFP Copper module
του ιδίου Κατασκευαστή για τα uplinks.

2

Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραµετροποίησης Firewall
•

Φυσική Εγκατάσταση εξοπλισµού ασφαλείας.

•

Παραµετροποίηση PPPoE Bridging.

•

Παραµετροποίηση διαχείρισης.

•

Επιβεβαίωση ορθής εκκίνησης.

•

∆ηµιουργία Πολιτικής Ασφαλείας.

•

Εκτέλεση ∆οκιµών και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισµού.

•

Επίδειξη & εξοικείωση των υπαλλήλων του τµήµατος ΙΤ µε τη διαχείριση του εξοπλισµού.
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Ενότητα 3

Υπηρεσίες µετεγκατάστασης υφιστάµενου εξοπλισµού
Υπηρεσίες µετεγκατάστασης υφιστάµενου IT εξοπλισµού, εξυπηρετητές (servers) & αποθηκευτικό σύστηµα
(Storage)
•

Αναλυτική καταγραφή IT εξοπλισµού

•

Καταγραφή συνδέσεων-καλωδιώσεων

•

Αποτύπωση εξοπλισµού σε Visio

•

Graceful shutdown της υποδοµής

•

Αποξήλωση εξοπλισµού

•

Εγκατάσταση εξοπλισµού στο Computer room του νέου κτηρίου οδού Μαβίλη

•

Έλεγχος συνδέσεων µεταξύ των core συστηµάτων της υποδοµής (Storage-Servers- networking)

•

Power up όλων των συστηµάτων και έλεγχος τους
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ …………………………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………
Προς την ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Εγγύηση µας υπ’ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός
…………………….. αριθ. ………ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πρόκειται να συνάψει µαζί σας, σύµβαση, που θα καλύπτει την
προµήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών για την Ολοκλήρωσης Υποδοµών Ενσύρµατου ∆ικτύου δεδοµένων
και φωνής καθώς και υπηρεσιών µετεγκατάστασης για το κτήριο της οδού Μαβίλη και Πηνειού, συνολικής
αξίας …………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. 25/2019 διακήρυξης της 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών προ
Φ.Π.Α., δηλαδή για ΕΥΡΩ ……………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή
σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2)
………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς
εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως, να καταβάλλει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή
ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης,
κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσηµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονοµασία Τράπεζας:_______________________________________
Κατάστηµα:______________________________________________
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Προς: 3η∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)

Ηµεροµηνία έκδοσης :____________
ΕΥΡΩ:_________________

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 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 ΕΥ-

ΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ [Σε

περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],
και µέχρι του ποσού των ευρώ.........................,για την καλή λειτουργία από αυτήν των όρων τη µε αριθµό
………………...σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την

προµήθεια ……………………………… (αρ. διακ/ξης

……./………) προς κάλυψη αναγκών του …………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2 % της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) 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 ……………….. ή την επιστροφή της σ΄ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό

των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και

Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στη Θεσσαλονίκη σήµερα …………. 2019, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
αφενός η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Α.Φ.Μ.
999122114, ∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσσαλονίκης), όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον
…………………………………………………, που χάριν συντοµίας θα καλείται " Η Υπηρεσία" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ
…………………,
∆.Ο.Υ.
……………………………….
εταιρία
µε
την
επωνυµία
……………………………………………. που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ………………………………………
και στο εξής, χάριν συντοµίας θα καλείται "ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ",
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Β) Την υπ’ αριθ. 24/2019 διακήρυξη.
Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου.
∆) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
σύµφωνα µε την οποία ο δεύτερος των συµβαλλοµένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, για τα αναγραφόµενα
στο άρθρο 1ο της παρούσας σύµβασης, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών για την Ολοκλήρωσης Υποδοµών Ενσύρµατου ∆ικτύου δεδοµένων και φωνής καθώς και υπηρεσιών µετεγκατάστασης για το κτήριο της οδού Μαβίλη και Πηνειού (αναλυτική αναφορά σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές του διαγωνισµού και την τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου).
1.2. Τα υπό προµήθεια είδη καθώς και η παροχή υπηρεσιών θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και την από ……….τεχνική
και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1. Η σύµβαση θα ισχύει σαρανταπέντε (45) µέρες, από την επόµενη της ηµεροµηνίας υπογραφής της,
ήτοι από την…………………..…..… έως την…………………
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ΑΡΘΡΟ 3
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ
3.1. Με απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, o
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή,
εφόσον
- εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε
αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016.,
- δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της
Υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις.
3.2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.
3.3

Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση
όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν.4412/2016.
3.5.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε
ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 3ης ΥΠΕ από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της
σύµβασης.

3.6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά
εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι,
σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα,
ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά

την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι
σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην
το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ µέρους του προσφέροντα µέχρι τη
λήξη της διάρκειας της σύµβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις
της ρήτρας ακεραιότητας καταλαµβάνουν όλα τα µέλη αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας
σύµβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή τ… …………………….,
ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής
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συµβατικής αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), µε χρόνο ισχύος έως την ……….-201…. Σε
περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύµβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.
Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
4.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισµού
Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης και πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, να καταθέσει άλλη εγγυητική επιστολή
για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού, ποσού ίσου µε το 2% της συµβατικής του αξίας χωρίς
Φ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος µε τον συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας του είδους, πλέον τρεις (3) µήνες.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στην οικεία θέση της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και σύµφωνα µε τις
αρίθµ. Πρωτ. …………………………………………………………. αναλήψεις υποχρέωσης, την εξόφληση του
100% της συµβατικής αξίας των τιµολογίων και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής
προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής.
5.2. Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 3ης ΥΠΕ και σύµφωνα µε
την καθιερωµένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης
προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών, που προβλέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή και υπό
τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος
του προµηθευτή.
Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιµολόγιο του Αναδόχου,
β) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.
5.3. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του
τιµολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η Υ.ΠΕ.
καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
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Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων µεταξύ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και του προµηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της
σύµβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν.
4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
5.4. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων.
5.6. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
6.1. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη έγκαιρη παράδοση των υπό προµήθεια ειδών
ή εκτέλεση των υπό ανάθεση υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί έστω
και µε τη λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
6.2. Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε διάστηµα είκοσι
(20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως
και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
6.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών µπορεί να γίνει µόνον εγγράφως, σε
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη σχετική απόφαση της ∆ιοίκησης της
3ης ΥΠΕ. Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της σύµβασης, στο µέτρο που
δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισµού, β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
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ΑΡΘΡΟ 8
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του Ν.4412/2016, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 9
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
9.1. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση προµήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύµβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η
σύµβαση. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύµβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων ∆ιοικητικών Εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.
9.2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόµενης στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 (παρ. 1.10 της παρούσης διακήρυξης) ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
9.3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντοµότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο από τη ∆ιοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το
ζητήσει ο ίδιος.
9.4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µία (1) δικάσιµο. Ένορκες βεβαιώσεις
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη, µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από
κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να
δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου είναι αµέσως εκτελεστές.
9.5. Κατά των αποφάσεων των ∆ιοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί
να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν
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από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιµης, µπορεί να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση
της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου
της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου
από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
9.6. Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα
µέλη της, που µεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια αντίγραφα, τα οποία, αφού
διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ έλαβε ένα αντίγραφο, ενώ το δεύτερο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονοµασία: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 50048
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 54623
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ∆ΑΛΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
- Τηλέφωνο: 23130320556
- Ηλ. ταχυδροµείο: prom@3ype.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.3ype.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
Ολοκλήρωσης Υποδοµών Ενσύρµατου ∆ικτύου δεδοµένων και φωνής καθώς και υπηρεσιών µετεγκατάστασης για το κτήριο της οδού Μαβίλη και Πηνειού –
CPV: 32413000-1, 30237110-3, 32581000-9, 98392000-7, 51611100-9
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : 3
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 25/2019

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυα[……]
κού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν
οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και
σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:

Απάντηση:
[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

δ) [] Ναι [] Όχι

Σελίδα 57 από 67

19PROC005448424 2019-08-19
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ,
ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδι[] Ναι [] Όχι
κασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φοα) [……]
ρέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαβ) [……]
δικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότη[]Ναι []Όχι
τες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου
να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος
V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής αΑπάντηση:
σφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
[] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκεια)[……]·
α)[……]·
ται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δε-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
σμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκ-[……]·
-[……]·
δοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να αναφερ- Εάν ναι, να αναφερφόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
θούν λεπτομερείς
θούν λεπτομερείς πληπου οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά πεπληροφορίες
ροφορίες
ρίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
[……]
[……]
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την κα- (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρε- φων): xxiv
τε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυόΑπάντηση:
τητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδή- [] Ναι [] Όχι
ποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή -[.......................]
από το δικαστήριο, ή
-[.......................]
γ) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοτης εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράμέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επι- φων): [……][……][……]
χειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές
τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

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

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή
έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από
την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει
εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί
να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριΑπάντηση
τηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii,
εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Σελίδα 65 από 67

19PROC005448424 2019-08-19

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
ατόµων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vii Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους

τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος
ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
viii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων
ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxiv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις,
στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxvii
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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