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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Άρτεμις Μαντούση, Δημήτριος Συσούρκας
Τηλ.: 2313 320542 -561
Fax: 2310 252487

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑΜ:

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

1 1 / 2 0 2 0

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
Τ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ COMPUTER
ROOM - CPV 48800000-6,
6, 48781000-6,
48781000 71356300-1, 48000000-8
8 KAI ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ COMPUTER ROOM - CPV 50312110-9
50312110
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ 69.500,00€
69.500,00
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

20PROC007262054 2020-09-03
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29.09.2020

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΩΡΑ: 14:30
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30.09.2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ
ΩΡΑ: 10.00
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος
48800000-6, 48781000-6, 71356300-1, 48000000-8,
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
50312110-9
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS

EL522

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

56.048,39€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

69.500,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

03.09.2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2

ΆΡΘΡΟ 1:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ, ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4

ΆΡΘΡΟ 2.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8

ΆΡΘΡΟ 3.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

8

ΆΡΘΡΟ 4.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

11

ΆΡΘΡΟ 5.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

13

ΆΡΘΡΟ 6.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13

6.1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13

6.2.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14

6.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

14

6.4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΑΚΕΛΟΥ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

/

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17

ΆΡΘΡΟ 7.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18

ΆΡΘΡΟ 8.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΆΡΘΡΟ 9.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

19
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

-

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

20

ΆΡΘΡΟ 10.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

21

ΆΡΘΡΟ 11.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

23

ΆΡΘΡΟ 12.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

24

ΆΡΘΡΟ 13.

ΠΛΗΡΩΜΗ

24

ΆΡΘΡΟ 14.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

25

ΆΡΘΡΟ 15.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

26

ΆΡΘΡΟ 16.

ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

26

ΆΡΘΡΟ 17.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

38

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V΄: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΆΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

47
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Άρθρο 1: Γενικοί και Ειδικοί, Όροι Συμμετοχής
1.1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης η προμήθεια εξυπηρετητή, λογισμικού συστημάτων πληροφορικής και λοιπών
για την υποδομή του computer room - CPV 48800000-6, 48781000-6, 71356300-1, 48000000-8 και
υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών του computer room - CPV 50312110-9 για την κάλυψη
των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο
Παράρτημα Ι΄ της παρούσης .
Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των #69.500,00€#συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(#56.048,39€# ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% + #13.451,61# ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 7123 και 0889 με
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού αναλύεται στα παρακάτω ποσά ανά διαγωνιστικό τμήμα:

CPV

Περιγραφή Είδους

Προϋπολογισμός
πλέον ΦΠΑ

Αξία ΦΠΑ
24%

Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ

48781000-6

Πακέτα λογισμικού διαχείρισης
συστημάτων - Βασική Υποστηριξη Υποδομές Computer Room:
Λογισμικό - Virtualization
(Αναβάθμιση σε Vmware Essential
PLUS Kit) με 3ετες support

5.524,19 €

1.325,81 €

6.850,00 €

2

48800000-6

Συστήματα πληροφόρησης και
εξυπηρετητές - Βασική Υποστηριξη
- ΥποδομέςComputer Room:
Λογισμικό - Λειτουργικά
Συστήματα Datacenter για τους
servers τους Computer Roomάδειες για unlimited VMs

32.258,06 €

7.741,94 €

40.000,00 €

3

48822000-6
71356300-1

Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών
υπολογιστών - Βασική Υποστηριξη Υποδομές Computer Room

10.000,00 €

2.400,00 €

12.400,00 €

4

50312110-9

Συντήρηση κεντρικών υπολογιστών
του SERVER

8.266,13 €

1.983,87 €

10.250,00 €

Τμήμα

1

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο στο σύνολο του αντικειμένου του
διαγωνισμού και πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των τμημάτων της ως
άνω προμήθειας βάσει του ΠΙΝΑΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι).
Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ειδών ή των ζητούμενων ποσοτήτων του Τμήματος και όχι
για το σύνολο των ζητούμενων ομάδων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για
το σύνολο των ειδών.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1.

Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.2.

Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007)

1.3.

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

1.4.

Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24.

1.5.

Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α-112).

1.6.

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ
Α’51/2012)

1.7.

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

1.8.

Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

1.9.

Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

1.10. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013
1.11. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις
1.12. Του Ν. 4238-2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις
1.13. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
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1.14. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
1.15. 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.
1.16. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
1.17. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
1.18. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016)Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και όπως τροποποιημένος
ισχύει.
1.19. Των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄/28-03-2017) που αφορά τη
"Συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Υγείας".
1.20. Του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις αποφάσεις:
2.1.

Την υπ.αριθμ. 158η/2016 (3698/Β΄/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων
των οδηγιών».

2.2. Τις υπ΄αριθμ. 23386/13-05-2020 (ΑΔΑ ΩΧΙΤΟΡΕΠ-ΦΩΟ / ΚΑΕ 7123.01), 5807 16-07-2020
ΨΦΗΙΟΡΕΠ-7ΦΘ / ΚΑΕ 7123.01) και 37560/29-07-2020 (ΑΔΑ ΨΖΖΦΟΡΕΠ-ΡΝΛ) αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τις δεσμεύσεις στο οικείο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης
πίστωσης με α/α 897, 1173 και 1230 αντίστοιχα
2.3. Την υπ΄αριθμ. 1673η/31.08.2020 (Α∆Α: Ω55ΒΟΡΕΠ-ΠΔΙ) Απόφαση ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκαν από άποψη σκοπιµότητας η διενέργεια του συνοπτικού
διαγωνισµού προµήθειας εξυπηρετητή, λογισµικού συστηµάτων πληροφορικής και λοιπών για την
υποδοµή του computer room - CPV 48800000-6, 48781000-6, 71356300-1, 48000000-8 και

υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών του computer room - CPV 50312110-9 για την
κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
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2.4.

Την υπ΄αριθμ. 1697/01.09.2020 (ΑΔΑ 6ΕΓ3ΟΡΕΠ-ΩΡ8) Απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. με
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξυπηρετητή,
λογισμικού συστημάτων πληροφορικής και λοιπών για την υποδομή του computer room - CPV
48800000-6, 48781000-6, 71356300-1, 48000000-8 και υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών
υπολογιστών του computer room - CPV 50312110-9 για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής
υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

1.2. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30.09.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Τμήμα Προμηθειών του
Κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (7ος όροφος, Ανελκυστήρας Β΄).

1.3. Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στη διεύθυνση URL: http://www.promitheus.gov.gr
Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση URL:
http://www.3ype.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης), 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/ (Πρόγραμμα Διαύγεια).
Η προκήρυξη έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς:
•

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

•

ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Άρθρο 2. Δικαίωμα 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 ασκούν εµπορική ή
βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του διαγωνισµού τα οποία 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 δηµόσιασύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες
που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίωνσυµβάσεων.

2.

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένηνοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε
περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα υπηρεσία ανατεθεί 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 ορισµένηνοµική 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.

Άρθρο 3. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
3.1.

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

α)

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ
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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/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,

ε)

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ)

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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 κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
3.3. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ.
Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 περ. α & β του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
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Άρθρο 4. Αποδεικτικά Μέσα
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.
3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α)

απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

β)

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
[ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα]. Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να
δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος VI της παρούσας τους ασφαλιστικούς φορείς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και να
προσκομίσει, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας (Υπεύθυνη
δήλωση Α’ μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού). Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας:
-

αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης,

-

αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,

-

σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.
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γ)

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, όπως ορίζεται από την παράγραφο 12 του άρθρου 80
του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/01.04.2019).

δ)

Yπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα (Παράρτημα VΙ – υπεύθυνη δήλωση Α’
μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

ε)

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης.

Ειδικότερα, τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 3.1 της παρούσης (παράγραφος 1 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016), την παράγραφο 3.2. της παρούσης (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 3.2. της παρούσης (παράγραφο 2 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016) 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,
γ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών»
δ) Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή του.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Στις
περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Επιπλέον, για όσους οικονομικούς φορείς δεν υπάρχει δυνατότητα της έγκαιρης έκδοσης και
προσκόμισης των ανωτέρω αποδεικτικών μέσων δύναται να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση
βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/13.04.2020)
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» όπου αναφέρεται: «1. Εφόσονεξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος
της παρούσας, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά τη
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διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης
Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων
υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε
αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ༊ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α ༊ 167), που προβλέπεται στο εικοστό
έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ༊ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η
σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει
κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης»

Άρθρο 5. Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.

Άρθρο 6. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

6.1.

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του αντικειμένου του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος θα
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους ένστασης κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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6.2.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (Αριστοτέλους 16, 54623, Θεσσαλονίκη, 3ος Όροφος (Α΄
Ανελκυστήρας) και στη συνέχεια παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών της Υπηρεσίας (7ος όροφος, Β΄
Ανελκυστήρας) στις αρμόδιες υπαλλήλους Μαντούση Άρτεμις και Συσούρκας Δημήτριος (τηλ. 2313
320542 και 2313-320561, φαξ 2310 252487).
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, μέσα σε καλά
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
α.

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

β.

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό

γ

Ο αριθμός της διακήρυξης: 05/2020

δ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

ε.

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα: διεύθυνση, ταχ. κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας, φαξ και
email.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται με την πρωτοκόλληση του φακέλου προσφοράς από
αρμόδιο υπάλληλο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στην
Υπηρεσία και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα κατάθεσης δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται και παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές.

6.3.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του παραρτήματος
Ι, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως
άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο τα ακόλουθα:
α)

έναν κλειστό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο), σε χωριστούς

η

3 ΥΠΕ Μακεδονίας - ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 11/2020

Σελίδα 14 από 49

20PROC007262054 2020-09-03
φακέλους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
β)

έναν κλειστό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται,
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο), η οικονομική προσφορά του οικονομικού
φορέα.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 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.
Από τον προσφέροντα δηλώνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
1)

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσής (ΤΕΥΔ)
διατίθεται με τη μορφή .xml και .pdf, ως ανεξάρτητο παράρτημα, από το τεύχος διακήρυξης με την
προϋπόθεση ότι μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας PromitheusESPDint, στη διαδικτυακή πύλη
«http://www.promitheus.gov.gr» οι υποψήφιοι συμμετέχοντες οφείλουν να το συμπληρώσουν, να το
υπογράψουν και να το υποβάλλουν. Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε
στο «PromitheusESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της παρούσας διαδικτυακής πύλης.
Οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τα πεδία του τυποποιηµένου αυτού
εντύπου ως κάτωθι: • Μέρος II: Α, Β, Γ, ∆ • Μέρος III: Α, Β, Γ • Μέρος IV: α • Μέρος VI
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), μπορεί να είναι έως δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσής (ΤΕΥΔ),
το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 3 της

παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2)

Πλήρης αναλυτική τεχνική περιγραφή για κάθε είδος για το οποίο κατατίθεται προσφορά. H τεχνική
προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές. που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. φυλλάδια με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

3)

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο
εκπρόσωπο, με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα V (Υπεύθυνη Δήλωση Β’
συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).

4)

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με
σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφώντου Παραρτήματος
Ι (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση και όρους της
διακήρυξης (γενικών, ειδικών, τεχνικών προδιαγραφών, κτλ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις
επεξηγήσεις στο Παράρτημα ΙΙΙ.

5)

Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμή. Το αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς
οικονομικά στοιχεία (να μην αναγράφονται τιμές) δεν θα πρέπει να έχει καμία διαφοροποίηση επί
του κειμένου με αυτό της πρωτότυπης οικονομικής προσφοράς.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

η
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Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν τα στοιχεία, που συνθέτουν την
προσφορά τους (φύλλο συμμόρφωσης, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π.), να κατατεθούν
σαρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου. Όταν υπάρχουν διαφοροποιήσεις
μεταξύ των έντυπων και των ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε
έντυπη μορφή.

6.4.

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

προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής) ως εξής:
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια.

•

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, για παράδοση και εγκατάσταση του υλικού ή της παρεχόμενης προμήθειας στον
τόπο και με τον τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, εκτός του Φ.Π.Α. στο οποίο
υπάγατε το είδος, ο οποίος θα αναγράφεται χωριστά και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
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.
Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της

•

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν
δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να ξεπερνά

•

τον επιμέρους προϋπολογισμό του σκέλους του διαγωνισμού που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση της

•

σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και
οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των υπηρεσιών που θα
προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την
αποπληρωμή τους.
Σύμφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του

•

διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις
τιμές του Παρατηρητήριού Τιμών και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς καθώς
και τον κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση που κάποιο είδος ή υπηρεσία
δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση
η
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(Παράρτημα VΙ, Υπεύθυνη Δήλωση Β’ συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της
διακήρυξης).
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που

•

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της σύμβασης και δ) η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη του Παρατηρητήριού Τιμών.
Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να
αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής
ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που
διαθέτει ο προσφέρον για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία
των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο χορήγησης
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Άρθρο 7. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα
(90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί

η
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το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

Άρθρο 8. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. Ειδικότερα:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην
ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της
στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 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 ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
με βάση το κριτήριο ανάθεσης 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.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
η
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μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των
ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

Άρθρο 9. Πρόσκληση

υποβολής

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

-

Δικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

η

3 ΥΠΕ Μακεδονίας - ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 11/2020

Σελίδα 20 από 49

20PROC007262054 2020-09-03
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Άρθρο 10. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
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 παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης της ένστασης 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.
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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.
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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε διαγωνιστική διαδικασία υποχρεούται να προσκομίσει την
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που θα καλύπτει ποσό ίσο με το 5% επί της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση περιλαμβάνει την εμπρόθεσμη παράδοση, την
ορθή εκτέλεση των εργασιών, την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και την ορθή λειτουργία του
εξοπλισμού.
Μετά την οριστική παραλαβή του υλικού αρχίζει η περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η ελάχιστη
διάρκεια της εγγύησης ορίζεται το διάστημα των δύο (2) ετών. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο
Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης του
διαγωνισμού, τα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό
έγγραφο που έχει προσκομίσει. Η εγγύηση καλύπτει όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/και
ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού προς τα συμφωνηθέντα. Σε όλες
τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Προμηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση
της Αναθέτουσας Αρχής να αποκαθιστά τη βλάβη, δυσλειτουργία ή/ και ασυμφωνία των λειτουργικών και
τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού, ακόμη και με μερική ή ολική αντικατάσταση αυτού. Στην εγγύηση
καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και της αμοιβής
των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού. Το σύνολο της
σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Προμηθευτή. Η αποκατάσταση βλαβών θα πραγματοποιείται στον χώρο
που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός και αν δεν είναι δυνατό, η μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τους
χώρους της εταιρείας για την αποκατάσταση της βλάβης θα υλοποιείται χωρίς επιπλέον χρέωση.
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
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ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής διακήρυξης.
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.

Άρθρο 11. Ενστάσεις
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει ένσταση κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση ένστασης
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του
διαγωνισμού. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Το ποσοστό του
παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
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Άρθρο 12. Χρόνος ισχύος της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει συνολική ισχύ ενός (1) και αναλύεται ως εξής: α. Η παράδοση και
εγκατάσταση των διαγωνιστικών τμημάτων 1 – 3 εντός σαράντα πέντε (45) από την υπογραφή της
σύμβασης, β. Οι εργασίες συντήρησης κεντρικών υπολογιστών του SERVER τοποθέτησης θα έχουν
διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των διαγωνιστικών τμημάτων 1 – 3 μπορεί να
παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 13. Πληρωμή
Η πληρωμή του Προμηθευτή για τα διαγωνιστικά τμήματα 1 – 3 θα γίνει μετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών, με βάση την περιγραφή και την τιμή των ειδών και των
εργασιών εγκατάστασης, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική προσφορά
του Προμηθευτή. Ειδικότερα, η πληρωμή του Προμηθευτή για το διαγωνιστικό τμήμα 4 θα
πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις και μετά την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών
προληπτικής-διορθωτικής συντήρησης και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων
ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του συντηρητή.
Το τιμολόγιο προμήθειας υλικών του μειοδότη προμηθευτή, θα συνοδεύεται με δελτίο αποστολής των
υλικών προς την αναθέτουσα αρχή και θα έχουν εκδοθεί από τον ίδιο. Δεν γίνεται δεκτή η κατάθεση
τιμολογίου έργου.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) μετά από τον έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται
στο άρθρο στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
Εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό
στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω εξηκονθήμερη προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
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Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή
καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/9-5-2013) όπως
ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό
καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως τον έλεγχο του
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της εταιρείας, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης,
καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016. Επίσης, δεν
προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας (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 έξοδα μεταφοράς και
φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Άρθρο 14. Κυρώσεις κατά του Αναδόχου
Με απόφαση της Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου
(επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές
του υποχρεώσεις.
Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στo
συμβατικό χρόvo ή τo χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον: α)
η σύμβαση δεv υπογράφηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και β) συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.
Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται
με απόφαση της Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμόδιου οργάνου, τo
oπoίo υποχρεωτικά καλεί τovεvδιαφερόμεvoπρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη λήξη του χρόνου
της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προµηθευτή, τα πρόστιµα του
άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
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Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης,
χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, µε έκπτωση επί της
συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση της Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, κατά τη διαδικασία των
άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται
και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την
κακή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 15. Κυρώσεις κατά του Αναδόχου
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων, 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 Προμηθευτή να
προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος 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 Αναθέτουσα Αρχή 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.
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαντήσει
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας
αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή
του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.
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.

Άρθρο 16. Λοιποί Όροι
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να
εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς προηγούμενη έγκριση της
Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

η
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Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. 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 προμηθευτή και γ) οι
διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

Άρθρο 17. Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον
απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την
εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν,
ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τη Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής, προς το οποίο ο
ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής αποφασίζει οριστικά
εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον
ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η Διοίκηση
της Αναθέτουσας Αρχής δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα
υποβολής της ή αν ο συντηρητής δεν αποδεχθεί την απόφαση της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής τότε
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα
ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεις (Ν.4412/2016). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων
δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση
της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ακολουθούν Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I “TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II “ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ”
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΔ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: “ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ”

Ο Διοικητής

Δρ Παναγιώτης Μπογιατζίδης
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 11/2020)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV

Περιγραφή Είδους

Προϋπολογισμός
πλέον ΦΠΑ

Αξία ΦΠΑ
24%

Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ

48781000-6

Πακέτα λογισμικού διαχείρισης
συστημάτων - Βασική Υποστηριξη Υποδομές Computer Room:
Λογισμικό - Virtualization
(Αναβάθμιση σε Vmware Essential
PLUS Kit) με 3ετες support

5.524,19 €

1.325,81 €

6.850,00 €

2

48800000-6

Συστήματα πληροφόρησης και
εξυπηρετητές - Βασική Υποστηριξη
– Υποδομές Computer Room:
Λογισμικό - Λειτουργικά
Συστήματα Datacenter για τους
servers τους Computer Room άδειες για unlimited VMs

32.258,06 €

7.741,94 €

40.000,00 €

3

48822000-6
71356300-1

Εξυπηρετητές
ηλεκτρονικών
υπολογιστών - Βασική Υποστηριξη Υποδομές Computer Room: Νέος
Server για νέες ανάγκες (GDPR κτλ)

10.000,00 €

2.400,00 €

12.400,00 €

4

50312110-9

Συντήρηση κεντρικών υπολογιστών
του SERVER

8.266,13 €

1.983,87 €

10.250,00 €

Τμήμα

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος 1. Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων - Βασική Υποστηριξη - Υποδομές Computer Room:
Λογισμικό - Virtualization (Αναβάθμιση σε Vmware Essential PLUS Kit) με 3ετες support
Οι εξυπηρετητές έχουν εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα ESXi6.0 και η διαχείριση τους γίνεται από
σύστημα vCenterServer6.0. Η σύσταση των συστοιχιών είναι η εξής:
• Cluster 0: 1x Dell PowerEdge R620
• Cluster 1: 1 x Dell PowerEdge R630
• Cluster 2: 1 x ο εξυπηρετητής που περιγραφεται ως Ειδος 2

η
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

VMWare vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3
hosts (Max 2 processors per host). SnS is
required. VMWare vSphere Essentials and ESXi
for 3 hosts, plus the following features:
vCenter agents, Update Manager and High
Availability. vSphere Essentials Plus is limited
for use on up to 3 hosts and on servers with
up to two processors only. The server hosts

1

ΝΑΙ

must be managed by the vCenter Server
Essentials edition that is provided with this
bundle, and that same vCenter Server
Essentials edition cannot be used to manage
other server hosts not included with this
edition
(Part number VS6-ESP-KIT-C)
Basic Support/Subscription VMware vSphere 6
Essentials Plus Kit for 3 years. Technical
2

Support,

12

Hours/Day,

per

published

NAI

Business Hours, Mon. thru Fri.
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση
3
ΝΑΙ
Προδιαγραφές και Υποχρεώσεις Αναδόχου και Υπηρεσίες Τεχνικές Υποστήριξης-Τεχνική Υποστήριξη
Υποδομής VMware (CPV 71356300-1)
Να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης
VMware. Να προσκομισθούν τα απαραίτητα

4

NAI

δικαιολογητικά.
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2)
πιστοποιημένους μηχανικούς για προϊόντα
5

VMware. Να προσκομισθούν τα απαραίτητα

NAI

δικαιολογητικά.
Να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO9001/2018.
Να προσκομισθούν τα απαραίτητα

6

NAI

δικαιολογητικά.
Να διαθέτει πιστοποίηση κατά
ISO27001:2013. Να προσκομισθούν τα

7

NAI

απαραίτητα δικαιολογητικά.

η
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Θα διαθέτει γραφείο υποστήριξης (helpdesk)
που θα δέχεται κλήσεις τις εργάσιμες ώρες
και μέρες. Να περιγραφεί η εταιρική δομή και

8

NAI

οι διαδικασίες, σχετικά με την λήψη,
ανταπόκριση και επίλυση των βλαβών.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τεχνικά
δελτία για όλες τις υπηρεσίες τεχνικής
9

υποστήριξης, τόσο για τις προγραμματισμένες

NAI

όσο και για τις έκτακτες εργασίες

Είδος 2. Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές - Βασική Υποστηριξη – Υποδομές Computer Room:
Λογισμικό - Λειτουργικά Συστήματα Datacenter για τους servers τους Computer Room - άδειες
για unlimited VMs

Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Windows Server Datacenter Core 2019 Open
(2 licenses) No level Government CoreLicense
Qlfd
Product code: 9EA-01063
Windows Server CAL 2019 Open No level
Government UserCAL
Product code: R18-05786

38

Είδος 3.

Α/Α

1.
2.

3.

η

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ

100

Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών - Βασική Υποστήριξη - Υποδομές Computer Room

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός Μονάδων
Rackable – Αριθμός U
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει:
• να διαθέτει και να προσκομίσει
πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας ISO 9001:2015 ή νεότερο.
• Να διαθέτει και να προσκομίσει
πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την
ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
ISO
14001:2015
• να διαθέτει και να προσκομίσει
πιστοποιητικό το οποίο να βεβαιώνει
την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή
του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας

1
1
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4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
16.

πληροφοριών ISO 27001:2013 ή
νεότερο.
• να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης
(κατ΄ ελάχιστον Gold partner). Να
κατατεθούν αντίστοιχα έγγραφα ή λοιπά
στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει
αυτό.
Οι προτεινόμενοι εξυπηρετητές θα πρέπει
να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και
κατασκευαστή
διεθνούς
εμβέλειας
ΝΑΙ
πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 ή
νεότερο και κατά ISO 14001:2015 (να
κατατεθεί το πιστοποιητικό).
Motherboard το οποίο να υποστηρίζει δύο
ΝΑΙ
τουλάχιστον επεξεργαστές
Τύπος – Κατασκευαστής- Σειρά – Μοντέλο
ΝΑΙ
Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα του
Κατασκευαστή
αναφορικά
με
τα
Πιστοποιητικά Ποιότητας, Ασφάλειας [τα CE, Energy Star
έγγραφα μπορούν να κατατεθούν και στα
Αγγλικά]
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αριθμός προ-εγκατεστημένων επεξεργαστών
2
Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή
16
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή
>= 2.3GHz
Ταχύτητα System Bus επεξεργαστή
>= 10.4 GT/s
Μέγεθος μνήμης Cache
22 MB
ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ
Προεγκατεστημένη μνήμη (GB)
>= 128
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (TB)
>= 3
Χαρακτηριστικά Μνήμης:
Τεχνολογία DDR4 RDIMM
ΝΑΙ
Ελάχιστη χωρητικότητα ανά memory module
32GB
Μέγιστο Bandwidth της μνήμης βάσει
>=2666 MHz
αρχιτεκτονικής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ I/O BUS:
Αριθμός slots PCIe 3.0 x16
>=3
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Θύρες Συστήματος:
-Σειριακές
1
-USB 3.0
2
-USB 2.0
1
-VGA
2

17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
18. Θύρες & Καλώδια Ethernet
18.1. - Θύρες Ταχύτητας Gigabit
18.2. - Θύρες Ταχύτητας 10 Gigabit (SFP+)

Καλώδια τύπου Twinax του ιδίου
Κατασκευαστή με ενσωματωμένα οπτικά
18.3. transceivers (SFP+) ταχύτητας 10GbE μήκους
3μ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΔΙΣΚΩΝ
19. Να προσφερθεί hardware RAID controller

η
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του ιδίου Κατασκευαστή σε PCIe bus μαζί με
2x 240G SSDs (M.2) σε RAID 1
Να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής
19.1. μελλοντικά διπλού (dual & redundant)
Internal SD module του ιδίου Κατασκευαστή
ΔΙΑΦΟΡΑ
20. Να διαθέτει πρόσοψη με οθόνη LCD
Να προσφερθούν Sliding Rack Rails με Cable
21. Management
ΔΙΑΘΕΣIΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δεύτερο redundant τροφοδοτικό σε διάταξη
22. 1+1
23. Δυνατότητα on-line αλλαγής τροφοδοτικού
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Να
προσφερθεί
ξεχωριστή
κάρτα
διαχείρισης με αποκλειστική θύρα δικτύου
πλήρους απομακρυσμένης πρόσβασης με
web-based GUI που να προσφέρει:
• Two-factor authentication (smart
card)
• Single Sign-On
• Lock down mode
• Power Control (restart, shutdown,
power-on)
• Boot Control
• Boot Capture
• Server Configuration Backup
• Real-time Power Meter
• Power thresholds & alerts
24.
• Real-time power graphing
• Historical Power Counters
• Temperature monitoring
• Email Alerting
• Fan monitoring
• Power Supply monitoring
• Memory monitoring
• CPU monitoring
• RAID monitoring
• NIC monitoring
• HD monitoring
• Auto-update
• Crash screen capture
• Boot capture
Να
ενσωματώνει
λειτουργικότητα
διαχείρισης μέσω encrypted Bluetooth Low
Energy (BLE) αλλά και Wi-Fi από mobile
25. συσκευή (με iOS ή android OS) για γρήγορη
εμφάνιση της κατάστασης του server και
αποστολή ειδοποιήσεων (alerts).
ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Χρονικό διάστημα εγγύησης – τεχνικής
26. υποστήριξης
Ανταπόκριση on-site την επόμενη εργάσιμη
27. ημέρα κατόπιν τηλεφωνικής διάγνωσης από
τον κατασκευαστή
η

ΝΑΙ

NAI
NAI

NAI
NAI

NAI

NAI

>= 3 έτη
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28.

29.

30.

Η προσφερόμενη εγγύηση –τεχνική
υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από
τον κατασκευαστή
Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται
γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα
έγγραφα του κατασκευαστή του υλικού και
να προσφέρεται στην Ελλάδα.
Εγκατάσταση
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει την
εγκατάσταση και βασική παραμετροποίηση
σε χώρο που θα υποδείξει η Δ.νση
πληροφορικής

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

Είδος 4.

Συντήρηση κεντρικών υπολογιστών του SERVER

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

4.1.

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας
(Απομακρυσμένη, τηλεφωνική υποστήριξη και με
επίσκεψη μηχανικού μέσω προαγορασμένων ωρών
(τουλάχιστον 150 ώρες).
Ειδικότερα ο ανάδοχος δύναται να παρέχει υπηρεσίες
όπως:

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

Παραμετροποίηση λογισμικού κεντρικής διαχείρισης
εικονικοποιημένης υποδομής

4.2.4.

Δημιουργία νέου Domain με functional-level 2019 και
εφαρμογή του σε 2 νέους virtual domain controllers
Πιθανή επανα-διευθυνσιοδότηση IP
Νέες εγκαταστάσεις Windows Server 2019 (VMs)
βάσει των απαιτήσεων κάθε υφιστάμενης
Υπηρεσίας/Λογισμικού σε συνεννόηση με τα
αντίστοιχα Software Houses
Παραμετροποίηση
Αποθηκευτικού
Συστήματος
σύμφωνα με τις νέες ανάγκες σε μεγέθη
LUNs/Volumes
Εκπαίδευση του Τμήματος ΙΤ στη διαχείριση των
Εξυπηρετητών, του Αποθηκευτικού Συστήματος και
του Λογισμικού Κεντρικής Διαχείρισης της
εικονικοποιημένης υποδομής

4.2.7.

4.2.8.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΝΑΙ

Επανατοποθέτηση του συνόλου του IT εξοπλισμού
Εγκατάσταση τελευταίας έκδοσης ESXi στους
υφιστάμενους εξυπηρετητές
Επανα-διασύνδεση των υφιστάμενων και νέων
εξυπηρετητών καθώς και του Storage στα νέα Core
Switches

4.2.3.

4.2.5.
4.2.6.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4.2.9.

Η συνολική διάρκεια ορίζεται στις 150 ώρες
κατανεμημένες σύμφωνα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας
4.2.10. Για τις περιπτώσεις που θα χρειαστεί μετάβαση στις
εγκαταστάσεις της 3ης ΥΠΕ, ο χρόνος ανταπόκρισης
ορίζεται σε 2 εργάσιμες ημέρες.
η
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Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Αναλυτικού Φύλλου Συμμόρφωσης

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές
παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (Τεχνική
Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.

α/α

Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή

Απάντηση

Παραπομπή Τεκμηρίωσης

1
2
…

Ημερομηνία

Ο/Η δηλών/ούσα

[υπογραφή]

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:
α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,
β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το
οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,
γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης
της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,
δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην
υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά
την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.
ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.

η
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI΄:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Προς: 3ηΔ.Υ.Πε. (Μακεδονίας)

Ημερομηνία έκδοσης:____________
ΕΥΡΩ:_________________

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός
…………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… 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 εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό...................
που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» και ……………….. συνολικής αξίας
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι
τουλάχιστον πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Σημείωση για την Τράπεζα: Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυητικών που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

η
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Προς: 3ηΔ.Υ.Πε. (Μακεδονίας)

Ημερομηνία έκδοσης :____________
ΕΥΡΩ:_________________

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….…
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 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. …………..
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 Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., 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)

η
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την …………………….. του έτους 20…, ημέρα ………………………… οι πιο κάτω
συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, επί της οδού Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, έχει αριθμό φορολογικού
μητρώου 99122114, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας από τον κ. …………………………., Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και η οποία στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία …………………………………………………….., που εδρεύει στη διεύθυνση
………………………………………….., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ……………………….. υπάγεται στη ΔΟY
………………………. εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………………………………………………………. σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ. Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο
Προμηθευτής».
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

2.

Την υπ’ αριθ. ………………/2020 διακήρυξη.

3.

Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου.

4.

Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε
Προμηθευτής, για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν τα εξής:

η
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ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξυπηρετητή, λογισμικού συστημάτων πληροφορικής και
λοιπών για την υποδομή του computer room - CPV 48800000-6, 48781000-6, 71356300-1, 48000000-8 και
υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών του computer room - CPV 50312110-9 για την κάλυψη
των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο
Παράρτημα Ι΄ της παρούσης .
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει συνολική ισχύ ενός (1) και αναλύεται ως εξής: α. Η παράδοση και
εγκατάσταση των διαγωνιστικών τμημάτων 1 – 3 εντός σαράντα πέντε (45) από την υπογραφή της
σύμβασης, β. Οι εργασίες συντήρησης κεντρικών υπολογιστών του SERVER τοποθέτησης θα έχουν
διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 3o
ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
3.1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται :
α) Να συσκευάζει κατάλληλα τα προμηθευτέα είδη και να τα μεταφέρει με έξοδα και με κίνδυνο του
στους χώρους που θα υποδειχθούν από την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας.
β) Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται ο ίδιος προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπό του κατά την παράδοση και παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή των ειδών τα οποία
συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής, όπως ο Νόμος ορίζει και να συνυπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.
γ) Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν παραδώσει έγκαιρα τα είδη που παραγγέλθηκαν, η υπηρεσία
μπορεί να τα προμηθεύεται από το ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του Προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 4o
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
α) Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή , η οποία θα συγκροτείται με απόφαση του
Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας).
β) Η Ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, μόλις
ολοκληρωθεί η παράδοση του υλικού στους χώρους που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ή
από τη σύμβαση ή από τη συνεννόηση του αναδόχου με την Υπηρεσία. Η Οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους και αφού διαπιστωθεί η καλή

η
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λειτουργία των παραδοθέντων ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία
συντάσσει το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 5o
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Προμηθευτή για τα διαγωνιστικά τμήματα 1 – 3 θα γίνει μετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών, με βάση την περιγραφή και την τιμή των ειδών και των
εργασιών εγκατάστασης, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική προσφορά
του Προμηθευτή. Ειδικότερα, η πληρωμή του Προμηθευτή για το διαγωνιστικό τμήμα 4 θα
πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις και μετά την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών
προληπτικής-διορθωτικής συντήρησης και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων
ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του συντηρητή.
Το τιμολόγιο προμήθειας υλικών του μειοδότη προμηθευτή, θα συνοδεύεται με δελτίο αποστολής των
υλικών προς την αναθέτουσα αρχή και θα έχουν εκδοθεί από τον ίδιο. Δεν γίνεται δεκτή η κατάθεση
τιμολογίου έργου.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από έλεγχο σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το
αρμόδιο όργανο της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και έπειτα από την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται
στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή
την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας κ.λ.π.).
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
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
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 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 προσμετράται 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:
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επίτης αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άρθρο 350, παρ.3 του Ν.4412/2016).
γ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, επίτης της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση
του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.
3580/2007.
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
Αναθέτουσα Αρχή, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών ( παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ ໄαυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Προμηθευτή.
Οι παραγγελίες των προς προμήθεια υλικών θα γίνονται από το Γραφείο Διαχείρισης της Κεντρικής
Αποθήκης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, ενώ οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους που θα
υποδείξει η 3ηΥΠΕ Μακεδονίας.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Με απόφαση της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, o

1.

Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’
αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από
αίτησή του.
Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση,

2.

εφόσον: α. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη της Υπηρεσίας, β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση,

3.

επιβάλλονται με απόφαση της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ., 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.
Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμ-

4.

βασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ., κατά τη
διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη

5.

του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη
του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή,
τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για κάθε

6.

ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση
της σύμβασης.
Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι

7.

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.
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 7ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
7.1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, 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 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.
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7.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
μεταξύ των συμβαλλομένων.
7.3. Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού
Ο προμηθευτής 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.
7.4. 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 8
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση του υπό
προμήθεια εξοπλισμού ή για την μη παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή την διάθεση απαιτούμενων
ανταλλακτικών, 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 Προμηθευτή να
προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
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 ση Αναθέτουσα Αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία
στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Προμηθευτή. Αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαντήσει
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας
αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή
του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προμηθευτής.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του
Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων,
δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη/υποχρέωση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του
προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια
των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και
εξοπλισμού.
Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη και υπηρεσίας δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή/και οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς ή/και περιορισμούς που
προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό νομικό πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα
Αρχή έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε Παραγγελία ή Παράδοση κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσής τους, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα.
Κάθε Εμπλεκόμενο Μέρος υποχρεούται να χειρίζεται τις ευαίσθητες πληροφορίες που ανήκουν σε άλλο
Εμπλεκόμενο Μέρος ως εμπιστευτικές και να τις διασφαλίζει αναλόγως. Για να θεωρείται μια πληροφορία
εμπιστευτική, το Εμπλεκόμενο Μέρος που διαδίδει τέτοια πληροφορία πρέπει να ενημερώνει τα
υπόλοιπα Εμπλεκόμενα Μέρη για την εμπιστευτική της φύση κατά την διάδοση της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας, χωρίς
ελλείψεις και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σωστή και πλήρη
λειτουργία του.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο Προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να
εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς προηγούμενη έγκριση της
Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. 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 Προμηθευτή και γ) τα
τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
Η παραλαβή του εξοπλισμού θα διενεργηθεί από Επιτροπή οριζόμενη από η Αναθέτουσα Αρχή,
συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να παρίσταται στη
διαδικασία παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον
απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την
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εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν,
ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τη Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής, προς το οποίο ο
Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής αποφασίζει οριστικά
εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον
ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η Διοίκηση
της Αναθέτουσας Αρχής δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα
υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. τότε
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα
ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεις (Ν.4412/2016). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων
δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση των όρων της μπορεί να γίνει μόνον
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση
της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία,
αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε
δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V΄:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(TEΥΔ)[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι
μια υπεύθυνη δήλωση που χρησιμοποιείται σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων από
δημόσιους αγοραστές και επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την
οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης
σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη
εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.
Χάρις στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, οι υποβάλλοντες προσφορά δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη
αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης
στην ΕΕ, κάτι που απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. Από τον
Οκτώβριο του 2018 το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ θα παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Το ΕΣΗΔΗΣ παρέχει την παρούσα δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία (PromitheusESPDint) για αγοραστές,
υποβάλλοντες προσφορά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ
σε ηλεκτρονική μορφή. Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί επιγραμμικά (online), να αποθηκευθεί
ηλεκτρονικά ή/και να τυπωθεί και να αποσταλεί στον αγοραστή μαζί με την υπόλοιπη προσφορά.
Εάν η διαδικασία εκτελείται ηλεκτρονικά, το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να
υποβληθεί ηλεκτρονικά. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης
σύμβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, εφόσον οι πληροφορίες παραμένουν ορθές. Οι
υποβάλλοντες προσφορά είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
υπόκεινται σε δίωξη, σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ,
απόκρυψης πληροφοριών ή αδυναμίας προσκόμισης δικαιολογητικών.
Για

την

συμπλήρωσή

του

παρακαλούμε

να

συνδεθείτε

στην

παρακάτω

διεύθυνση

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start ως οικονομικός φορέας και αφού επιλέξετε την ανάγνωση
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ να τηλεφορτώσετε το αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας το έγγραφο ΤΕΥΔ της
αναφερόμενης διακήρυξης.

η
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Παράρτημα VI – Άλλες Δηλώσεις
Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

η

3 ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):
):

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στον συνοπτικό διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 11/2020 και αντικείμενο την προμήθεια εξυπηρετητή,
λογισμικού συστημάτων πληροφορικής και λοιπών για την υποδομή του computer room - CPV 48800000-6,
6, 48781000-6,
48781000 71356300-1, 48000000-8
και υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών του computer room - CPV 50312110-9 για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας
της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
2
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

•

•

•
•
•
•

Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
απόφασης
2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
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
κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
λαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
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
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
διάπραξη εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων
ώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
απόφασης
2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης, κατά το οριζόμενα στα άρθρα 24 του ν. 4412/2016.
η
Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη
νη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στην 3 ΥΠΕ Μακεδονίας ή έχω με άλλο τρόπο αναμειχθεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης –[πλην
[πλην αυτών που έχουν δημοσίως γνωστοποιηθεί εντός του
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•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

πλαισίου του άρθρου 46 του ν. 4412/2016]- κατά το οριζόμενα στα άρθρα 48 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημοσιάς 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.
Δεν έχω 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 και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα μου, για το οποίο μου
επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά της επιχείρησης μου και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού
από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων του
συμμετέχοντα
είναι:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή
ακύρωση του Διαγωνισμού
Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν
Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως
τέτοιες
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679
Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή-Σφραγίδα)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

η
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Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Αριθ
Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στον συνοπτικό διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 11/2020 και αντικείμενο την προμήθεια εξυπηρετητή,
λογισμικού συστημάτων πληροφορικής και λοιπών για την υποδομή του computer room - CPV 48800000-6,
6, 48781000-6,
48781000 71356300-1, 48000000-8
και υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών του computer room - CPV 50312110-9 για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας
της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
•

έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

•

οι προσφερόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

•

όλα τα μέρη των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

•

ο προσφέρων διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την παροχή των
τ
απαραίτητων υπηρεσιών
συντήρησης.

•

oι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ όπως
ό
αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει.

Ηµεροµηνία
Ηµεροµηνία:
Ο/Η ∆ηλ.
(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών
µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
ετών
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

η
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