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ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου:
«Προμήθεια λογισμικού και υλικού για την ολοκληρωμένη κάλυψη της νέας υποδομής Πληροφορικής του
ΕΟΤ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Γ ΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του ΑΝ 1565/1950, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/1951 και με τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις ισχύει σήμερα.
Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».
Το κεφάλαιο Β΄ του Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-09-10) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9 με θέμα
«Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του ΕΟΤ».
Το ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-2001 «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής
Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού.
Το ΠΔ 70 (ΦΕΚ 114/Α/ 22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων …..και μετονομασία του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού …»
Την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ/06-11-2015) περί
διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
Την υπ’ αριθ. 45/27-11-2015 (ΦΕΚ 2587/Β/01-12-2015) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.
Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Τον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», καθώς και το άρθρο 157 του Ν.
4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες
Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16-11-2005.
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11. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος του με τον Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) Υποπαράγραφος 20 ΣΤ΄.
12. Την υπ’ αριθ. Π1/2390/2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
13. Τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες
Διατάξεις» (αρθ. 9, παρ. 4β).
14. Την υπ’ αριθ. 4751/20-04-2016 απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του ΕΟΤ κ.α. 0896.00 «Επιδόσεις – Δημοσιεύσεις – Προσκλήσεις».

15. Την υπ’ αριθ. 3051/08.03.2016 ( ΑΔΑΜ : 16REO003969472 2016-03-09) απόφαση δέσμευσης πίστωσης που
αφορά δαπάνη για την ολοκλήρωση της νέας υποδομής Πληροφορικής του ΕΟΤ.
16. Την ανάγκη διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της
προμήθειας λογισμικού και υλικού για την ολοκληρωμένη κάλυψη της νέας υποδομής Πληροφορικής του
ΕΟΤ.
17. Την υπ΄ αριθ. 28/Συν. 6η/10.06.2016 Απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΤ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε :
1. Τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου:
«Προμήθεια λογισμικού και υλικού για την ολοκληρωμένη κάλυψη της νέας υποδομής Πληροφορικής του
ΕΟΤ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές υποβάλλονται για τον διαγωνισμό, με α/α Συστήματος 23659, από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο .
Μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την
αρμόδια, πιστοποιημένη στο σύστημα, Επιτροπή Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών.
2. Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού εκατόν δεκαέξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και
εβδομήντα ένα λεπτά (116.188,71 €) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα
τέσσερα ευρώ (144.074,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α.
3. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως ακολούθως ανά Ομάδα :

Α/Α

ΟΜΑΔΑ 1η

1.

Σύστημα προστασίας κατά ιών/κακόβουλου λογισμικού και
προστασίας / φιλτραρίσματος μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (240 άδειες).
Παραμετροποίηση του συστήματος
Εκπαίδευση διαχειριστών
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

2.
3.

ΚΑΕ

ΠΟΣΑ €
(πλέον ΦΠΑ )

7123.00

11.903,23

0426.01
0541.00

2.975,81
991,94
15.870,97
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Α/Α

ΟΜΑΔΑ 2η

ΚΑΕ

1.

Exchange Server Standard 2016 (άνευ Software Assurance
και προμήθεια μέσω Microsoft Volume Licensing) (2 άδειες)
και Exchange Standard USER CAL 2016 (άνευ Software
Assurance και προμήθεια μέσω Microsoft Volume Licensing)
(240 άδειες) - Windows Server USER CAL_2012 για χρήση
σε Active Directory 2012 (άνευ Software Assurance και
προμήθεια μέσω Microsoft Volume Licensing) (240 άδειες)
και Microsoft Windows Server Standard 2012R2 (άνευ
Software Assurance και προμήθεια μέσω Microsoft Volume
Licensing) (2 άδειες).
Τεχνικές προδιαγραφές Microsoft Exchange 2016.
Τεχνικές προδιαγραφές Microsoft Active Directory 2012 και
Windows Server 2012 Standard GOV.

7123.00

ΠΟΣΑ €
(πλέον ΦΠΑ )
29.758,06

2.

Υπηρεσίες εγκατάστασης -παραμετροποίησης Microsoft
Exchange 2016.
Υπηρεσίες εγκατάστασης-παραμετροποίησης Microsoft
Active Directory 2012.

0426.01

10.911,29

0541.00

2.975,81

3.

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

Εκπαίδευση υπαλλήλων ΕΟΤ στον Microsoft Exchange
Server 2016 και Microsoft Active Directory 2012 συνολικής
διάρκειας 16 ωρών
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 3η
Σαράντα (40) Η/Υ με οθόνη – λειτουργικό σύστημα και
παρελκόμενα.
Πέντε (5) οθόνες Η/Υ.
Λογισμικό αυτοματισμού
γραφείου
Τέσσερις (4) φορητούς Η/Υ.
Έξι (6) εκτυπωτές
Δύο (2) σαρωτές.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΟΜΑΔΑ 4η
Μνήμη για εξυπηρετητές.
Κάρτες δικτύου για εξυπηρετητές
Σκληροί δίσκοι για εξυπηρετητές
Μπαταρίες για ελεγκτές εξυπηρετητών.
Κασέτες αντιγράφων ασφαλείας.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

43.645,16

ΚΑΕ

ΠΟΣΑ €
(πλέον ΦΠΑ )

7123.00
7123.00
7123.00

26.379,03
483,87

7123.00
7123.00
7123.00

2.258,06
887,10
483,87
43.648,39

ΚΑΕ
7123.00
7123.00
7123.00
7123.00
7123.00

13.156,45

ΠΟΣΑ €
(πλέον ΦΠΑ )
4.032,26
1.209,68
1.612,90
403,23
524,19
7.782,26
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Α/Α
1.

ΟΜΑΔΑ 5η
Λοιπός εξοπλισμός Πληροφορικής

ΚΑΕ

ΠΟΣΑ €
(πλέον ΦΠΑ )

7123.00

5.241,94

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

5.241,94

4. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του έργου (δηλ. και για τις πέντε
[5] ομάδες) είτε για μέρος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους προϋπολογισμούς για κάθε Ομάδα
του έργου.
5. Η κατακύρωση του έργου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και δύναται να γίνει σε διαφορετικούς
αναδόχους ανά ομάδα αλλά πάντοτε για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά Ομάδα.
6. Την κάλυψη της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης των κ.α.εξ. του τακτικού Προϋπολογισμού του ΕΟΤ:
α) 0426.01 «Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχ/κών εργασιών»,
β) 7123.00 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού & λοιπούς συναφούς βοηθητικού
εξοπλισμού» και
γ) 0541.00 «Εκπαίδευση προσωπικού».
7. Τη δημοσίευση της προκήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε δύο (2) ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και την καταβολή ποσού μέχρι 300,00 € στην BEST MEDIA AE
– ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ κ.α. 0896.00
«Επιδόσεις – Δημοσιεύσεις – Προσκλήσεις».
8. Την αποστολή προς το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση της προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων και στα Επιμελητήρια.
9. Την ανάρτηση της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ και την ανάρτηση της προκήρυξης σε
εμφανές μέρος του κτιρίου, όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ.
10. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :








Παράρτημα Α΄ ( 22 σελ.) :
- Όροι διαγωνισμού.
Παράρτημα Β΄ ( 2 σελ.) :
- Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεση δικαιολογητικών (όπου απαιτείται) στο Γενικό
Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (απλή).
- Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεση δικαιολογητικών (όπου απαιτείται) στο Γενικό
Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (Κοινοπραξιών / Συμπράξεων εταιρειών).
Παράρτημα Γ΄ ( 2 σελ.) :
- Υπόδειγμα επιστολής εγγύησης συμμετοχής.
- Υπόδειγμα επιστολής εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Παράρτημα Δ΄ ( 19 σελ.) :
- Τεχνικές προδιαγραφές Ομάδων 1-5
Παράρτημα Ε΄ ( 7 σελ.) :
- Υπόδειγμα σύμβασης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
Συνημμένα : 52 σελίδες.
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ
Εσωτερική Διανομή:
- Διεύθυνση Διοικητικού / Γραμματεία
- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης
- Τμήμα Πληροφορικής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές αντίγραφο

Δ. Βούρτσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Α . ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Τίτλος έργου

«Προμήθεια λογισμικού και υλικού για την ολοκληρωμένη κάλυψη της
νέας υποδομής Πληροφορικής του ΕΟΤ» με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.

Ταξινόμηση έργου κατά CPV

48000000-8, 72253200-5 και 80531200-7.

Προϋπολογισμός

Είδος διαδικασίας

Δημοσιότητα διακήρυξης

Ημερομηνία Ανάρτησης της
διακήρυξης στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής ηλεκτρονικών
προσφορών
Προθεσμία και Τόπος κατάθεσης
εγγράφων του διαγωνισμού
Ηλεκτρονική αποσφράγιση
προσφορών

Εκατόν δεκαέξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και
εβδομήντα ένα λεπτά (116.188,71 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι
εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ
(144.074,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α.
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα.
- Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο &
στο Εθνικό Τυπογραφείο: 29 Ιουνίου 2016
- Ημερομηνία ανάρτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΤ
www.gnto.gov.gr : 29 Ιουνίου 2016
- Ανάρτηση της προκήρυξης σε εμφανές μέρος του κτιρίου της ΚΥ του
ΕΟΤ : 29 Ιουνίου 2016
- Αποστολή της προκήρυξης στα Επιμελητήρια : 29 Ιουνίου 2016
30 Ιουνίου 2016 με Α/Α Συστήματος 23659

02 Αυγούστου 2016 , ώρα 17:00
Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στο Γενικό Πρωτόκολλο
του ΕΟΤ (Ισόγειο κατάστημα επί της οδού Αν. Τσόχα 7, Αθήνα)
Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και ώρα 10:30

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α. Με την υποβολή της προσφοράς του, o προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, την ένσταση
του άρθρου 15 παρ.2 του ΠΔ 118/2007 κατά της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης ή έχει απορριφθεί η
ένσταση αυτή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της παρούσας
αναλυτικής διακήρυξης (γενικούς και τεχνικούς όρους και όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που
διέπουν την παρούσα αναλυτική διακήρυξη, ως τη μόνη βάση της διαδικασίας του δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού) και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως
ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Οι προσφέροντες αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά και να
συμμορφωθούν με όλες τις οδηγίες, τους τύπους, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας
αναλυτικής διακήρυξης. Οποιαδήποτε παράλειψη ως προς την υποβολή της προσφοράς, εντός των
τιθέμενων προθεσμιών, δύναται να επιφέρει απόρριψη της προσφοράς.
β. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Γίνονται, όμως, δεκτά και έγγραφα συντεταγμένα σε γλώσσα
οποιασδήποτε από τις χώρες, οι υπήκοοι των οποίων δικαιούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, υπό
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τον όρο ότι αυτά θα είναι νόμιμα συντεταγμένα και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα, που θα υπογράφεται από όποιον έχει κατά νόμον αρμοδιότητα μετάφρασης.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια λογισμικού και υλικού για την ολοκληρωμένη κάλυψη
της νέας υποδομής Πληροφορικής του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, τα οποία έχουν
χωριστεί σε Ομάδες, αναλυτικά ως εξής:
Α/Α

ΟΜΑΔΑ 1η

1.

Σύστημα προστασίας κατά ιών/κακόβουλου λογισμικού και προστασίας /
φιλτραρίσματος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (240 άδειες).
Παραμετροποίηση του συστήματος
Εκπαίδευση διαχειριστών
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

2.
3.

Α/Α

ΟΜΑΔΑ 2η

1.

Exchange Server Standard 2016 (άνευ Software Assurance και προμήθεια
μέσω Microsoft Volume Licensing) (2 άδειες) και Exchange Standard USER
CAL 2016 (άνευ Software Assurance και προμήθεια μέσω Microsoft
Volume Licensing) (240 άδειες) - Windows Server USER CAL_2012 για
χρήση σε Active Directory 2012 (άνευ Software Assurance και προμήθεια
μέσω Microsoft Volume Licensing) (240 άδειες) και Microsoft Windows
Server Standard 2012R2 (άνευ Software Assurance και προμήθεια μέσω
Microsoft Volume Licensing) (2 άδειες).
Τεχνικές προδιαγραφές Microsoft Exchange 2016.
Τεχνικές προδιαγραφές Microsoft Active Directory 2012 και Windows
Server 2012 Standard GOV.
Υπηρεσίες εγκατάστασης-παραμετροποίησης Microsoft Exchange 2016.
Υπηρεσίες εγκατάστασης-παραμετροποίησης Microsoft Active Directory
2012.

2.

3.

Εκπαίδευση υπαλλήλων ΕΟΤ στον Microsoft Exchange Server 2016 και
Microsoft Active Directory
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Α/Α

ΟΜΑΔΑ 3η

1.

Σαράντα (40) Η/Υ με οθόνη – λειτουργικό σύστημα και παρελκόμενα.

2.
3.
4.
5.
6.

Πέντε (5) οθόνες Η/Υ.
Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου
Τέσσερις (4) φορητούς Η/Υ.
Έξι (6) εκτυπωτές
Δύο (2) σαρωτές.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΑ €
(πλέον ΦΠΑ )
11.903,23
2.975,81
991,94
15.870,97
ΠΟΣΑ €
(πλέον ΦΠΑ )
29.758,06

10.911,29
2.975,81
43.645,16
ΠΟΣΑ €
(πλέον ΦΠΑ )
26.379,03
483,87
13.156,45
2.258,06
887,10
483,87
43.648,39
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ΟΜΑΔΑ 4η

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

Μνήμη για εξυπηρετητές.
Κάρτες δικτύου για εξυπηρετητές
Σκληροί δίσκοι για εξυπηρετητές
Μπαταρίες για ελεγκτές
εξυπηρετητών.
Κασέτες αντιγράφων ασφαλείας.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Α/Α
1.

ΟΜΑΔΑ 5η
Λοιπός εξοπλισμός Πληροφορικής
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΑ €
(πλέον ΦΠΑ )
4.032,26
1.209,68
1.612,90
403,23
524,19
7.782,26

5.241,94
5.241,94

Προϋπολογισμός του έργου: Εκατόν δεκαέξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα
λεπτά (116.188,71 €) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ
(144.074,00 €) συμπ/νου Φ.Π.Α.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του έργου (δηλ. και για τις πέντετ [5]
ομάδες) είτε για μέρος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους προϋπολογισμούς για κάθε Ομάδα του
έργου. Η κατακύρωση του έργου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και δύναται να γίνει σε διαφορετικούς
αναδόχους ανά ομάδα αλλά πάντοτε για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά Ομάδα.
Οι προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα οριζόμενα επιμέρους ποσά σε κάθε Ομάδα, όπως εμφανίζονται
στον παραπάνω πίνακα.
Πηγή χρηματοδότησης του έργου της παρούσας διακήρυξης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός εξόδων του ΕΟΤ
και ειδικότερα οι κωδικοί :
 0426.01 «Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών».
 0541.00 «Εκπαίδευση προσωπικού».
 7123.00 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Λογισμικού και Λοιπού συναφούς βοηθητικού
εξοπλισμού» .
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1. Αναθέτουσα Αρχή
Ο διαγωνισμός της παρούσας, η κατακύρωση του αποτελέσματός του, η ανάθεση του έργου και η σύναψη
σύμβασης με τον/τους ανάδοχο/ους του έργου διενεργείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ),
Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών και Βιβλιοθήκης.
2.2. Επιτροπές
2.2.1 Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ετήσια Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δημόσιων
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άρθρου 38 του ΠΔ 118/2007. Η Επιτροπή είναι
αρμόδια για την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, των
τεχνικών προσφορών και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό
και για όποιο άλλο θέμα ορίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07).
Η αξιολόγηση της Επιτροπής έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Η ως άνω Επιτροπή αναφέρεται σε πολλά άρθρα της παρούσας διακήρυξης, είτε με την πλήρη ονομασία της,
ήτοι «Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού», είτε απλώς ως «Επιτροπή».
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2.2.2 Λοιπές Επιτροπές: Στην παρούσα διακήρυξη αναφέρονται επίσης και 2 επιπλέον Επιτροπές με
διαφορετική, από την ως άνω επιτροπή, σύνθεση και αρμοδιότητα, ήτοι:
α) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων
β) Επιτροπή παραλαβής των έργων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών οι οποίες προκύπτουν κατόπιν
των διαγωνισμών του ΕΟΤ.
2.3. Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την διακήρυξη αποκλειστικά μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του
συστήματος www.promitheus.gov.gr.
ΑΡΘΡΟ 3
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με
1. Την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με τις διατάξεις των :
 ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες
Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16-11-2005
 ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
 Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»
 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 157
 ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
2. Τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφοράς : http://ebs.eprocurement.gov.gr
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 02 Αυγούστου 2016 και ώρα 17:00
 Προθεσμία και Τόπος κατάθεσης εγγράφων του διαγωνισμού : Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στο Γενικό Πρωτόκολλο του Οργανισμού
(Ισόγειο κατάστημα επί της οδού Αν. Τσόχα 7, Αθήνα ΤΚ 11521)
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του
άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Προσφορές που δεν πληρούν τα παραπάνω οριζόμενα, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην της ηλεκτρονικής υποβολής
και εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Για την επιστροφή απαιτείται έγγραφη δήλωση του
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προσφέροντος, ότι παραιτείται από την υποβολή ενστάσεων και ένδικων βοηθημάτων και μέσων κατά της
πράξεως επιστροφής χωρίς αποσφράγιση της προσφοράς τους.
Τα έγγραφα που καταθέτουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μετά τον έλεγχό τους από την Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού, κατατίθενται μαζί με τα Πρακτικά στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΤ.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και, αν υποβληθούν, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και, αν υποβληθούν, δεν θα ληφθούν υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και περιλαμβάνει όλους τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων,
πληροφορίες και στοιχεία του διαγωνισμού.
Οι παραλήπτες της διακήρυξης, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της, υποχρεούνται να την ελέγξουν από
άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τα Παραρτήματα, το συνολικό αριθμό σελίδων, τη σειρά των άρθρων κλπ. και,
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν ηλεκτρονικά στον ΕΟΤ μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων σχετικά με την παρούσα διακήρυξη
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων πρέπει απαραίτητα να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις,
σχετικές με την παρούσα διακήρυξη, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της
ένστασης (άρθρο 15, παρ. 2, περ. α’ του ΠΔ 118/2007), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της
εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ. 2,
περ. α’ του ΠΔ 118/2007.
Ο ΕΟΤ υποχρεούται να απαντήσει ηλεκτρονικά στις συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις που τυχόν
ζητηθούν.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους του ΕΟΤ.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής
1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως
οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT ΙdentificationNumber) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
8.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος :
α) Φυσικά πρόσωπα- υπήκοοι των κρατών –μελών της ΕΕ ή των χωρών του ΕΟΧ εγκατεστημένα στο εσωτερικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους του ΕΟΧ ή αλλοδαποί επαγγελματίες εγκατεστημένοι σε
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ.
β) Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της
ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό
της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή στα κράτη μέλη, που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του
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ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27-6-97, 5147), υπό τον όρο ότι η
σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ.
γ) Κοινοπραξίες / Συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες, των οποίων τα μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα των
προηγουμένων παραγράφων 1α και 1β του παρόντος άρθρου) θα ευθύνονται έναντι του ΕΟΤ αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον, μπορούν να υποβάλουν κοινή προσφορά
δ) Συνεταιρισμοί
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης ο όρος «Ανάδοχος» αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β),
(γ) και (δ) κατηγορίες.
Οι συμμετέχοντες, που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής βάσει της
ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας της χώρας όπου έχουν την έδρα τους. Σε περίπτωση έλλειψης σχετικής
Νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τους όρους σύναψης «Δημόσιας Σύμβασης» όπως αυτή
ορίζεται στο ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07).
Στην περίπτωση των Κοινοπραξιών/Συμπράξεων, δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αυτό όμως είναι δυνατό να απαιτηθεί από τον ΕΟΤ σε περίπτωση
επιλογής τους και κυρίως να υποβάλουν στον ΕΟΤ προ της εκδόσεως της υπογραφής της οικείας συμβάσεως,
το σχετικό συμφωνητικό συστάσεως της Κοινοπραξίας νομίμως δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο. Τα μέλη
των Κοινοπραξιών ή Συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι του ΕΟΤ για
τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Επίσης, τα μέλη των κοινοπραξιών ή συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως,
απεριορίστως και εις ολόκληρον το καθένα για την εκτέλεση της συμβάσεως ακόμη και αν, σε περίπτωση
επιλογής τους, απαιτηθεί από τον ΕΟΤ, να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει είτε αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο
διαγωνισμό απαγορεύεται να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Για τον σκοπό αυτό και προς
εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού, το παραπάνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπέβαλε
δική του προσφορά, δε μπορεί να μετέχει στο διαγωνισμό και ως μέλος ή μέτοχος συμμετέχουσας στο
διαγωνισμό προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ ή ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή ως μέλος
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό Σύμπραξης προσώπων ή Κοινοπραξίας.
8.2

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ64/Α/16-3-2007) και συγκεκριμένα:
Όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου·
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
β) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
γ) Σε όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές,
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
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δ) Όσοι καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου και διαπιστώνει αδίκημα σχετικό
με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και διαγωγή,
ε) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο
από την Αναθέτουσα Αρχή,
στ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές διατάξεις
της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής,
ζ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι, ή με τις νομοθετικές της Αναθέτουσας Αρχής,
η) Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές,
θ) Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή
παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις,
ι) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους,
ια) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις με τις παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
9.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
Στον (υπο)φάκελο (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και η τεχνική προσφορά.
Ειδικότερα οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής, σε μορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω :
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με ποσό το οποίο θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ
ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, εκτός ΦΠΑ, για κάθε Ομάδα του έργου για την
οποία υποβάλλεται Προσφορά και με χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα, μετά τον χρόνο λήξης
ισχύος της Προσφοράς. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο
άρθρο 10 της παρούσας και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf
και προσκομίζεται από αυτόν στον ΕΟΤ σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ηλεκτρονική υποβολή.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα
ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς τους, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό :
 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, σε
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007.
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Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία (περιπτώσεις (2) του εδαφ. α’ και (2) του εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007
για τους Έλληνες και τους αλλοδαπούς πολίτες αντίστοιχα) ή (για τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά) ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (περίπτωση (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).
Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (περίπτωση (3) του εδαφ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ΠΔ 118/2007).
Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (4) του εδ. α’ και (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ΠΔ 118/2007.

(3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα
ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς τους, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό :
 συνέταξαν την ηλεκτρονική προσφορά τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της
οποίας έλαβαν γνώση και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους του όρους της.
 αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή (ηλεκτρονικά και μέσω
Γενικού Πρωτοκόλλου) των απαιτούμενων - σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 εγγράφων και δικαιολογητικών, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εφόσον επιλεγούν ως
ανάδοχοι του έργου.
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά και φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Όσοι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν προσφορά για τις Ομάδες 1 και 2 θα πρέπει επιπλέον :
(4) Να αποδεικνύουν ότι έχουν αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς μέσα στην τελευταία τριετία, έργο
αντίστοιχης φύσης στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό χώρο, με προϋπολογισμό όχι μικρότερο του 80% του
προϋπολογισμού της κάθε ομάδας (1 & 2) του παρόντος έργου, προσκομίζοντας :
α) Φωτοαντίγραφο της σύμβασης ανάθεσης αντίστοιχου έργου (ή ομάδας) και
β) Βεβαίωση ή Πρακτικό (φωτοαντίγραφο) του φορέα /εταιρείας που ανέθεσε το έργο (ή ομάδας), στην /
στο οποία/ο θα αναφέρεται το έργο και η καλή εκτέλεση αυτού.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προλάβει να προσκομίσει αυτά τα δικαιολογητικά, μπορεί
να υποβάλει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρει το/τα έργο/α που
έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς και ότι τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα
προσκομίσει, στην περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
και προ της υπογραφής της σύμβασης.
Επισημάνσεις:
Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακρίβειας όλων των στοιχείων που υποβάλλει, επωμιζόμενος, σε
περίπτωση υποβολής ανακριβών και αναληθών στοιχείων, των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις
του Ν. 1599/1986.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από
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τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια
στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές
ή άλλους φορείς.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
9.2 Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται παρακάτω. Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
9.2.1 Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν τη διενέργεια του
διαγωνισμού και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)
δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (1)
του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του
ΠΔ 60/2007.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά
την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2)
και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
9.2.2 Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 9.2.1 της παρ. 9.2 του παρόντος
άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) της
παραγράφου 9.2.1 του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδ. 9.2.1. της παρ. 9.2 του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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9.2.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων 9.2.1 και 9.2.2. της παραγράφου 9.2 του παρόντος
άρθρου, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 9.2 του παρόντος άρθρου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή (για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, καθώς επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή (για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις.
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),
και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 9.2.1 της παρ.
9.2 του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του παρόντος εδαφίου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό AE, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και
7β.12 του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση.
(5) Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
9.2.4 Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν
έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1)
του εδ. 9.2.1 της παρ. 9.2 του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. 9.2.1 της παρ. 9.2 του παρόντος άρθρου,
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του εδ. 9.2.2 της παρ. 9.2 του
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, και της περίπτωσης (2) του εδ.
9.2.3 της παρ. 9.2 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
9.2.5 Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος, που συμμετέχει στην ένωση
ή κοινοπραξία.
9.2.6 Συμπληρώσεις - Διευκρινίσεις
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις και
διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί και οι προσφέροντες υποχρεούνται να
ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.
9.3 Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών
Αν σε κάποια χώρα, ακόμα και στην ημεδαπή, δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα
εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε και κατ’ εξαίρεση, δυνατόν και
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πρέπει υποχρεωτικά αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης,
χρονικής ισχύος που ορίζεται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο του ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ. Σε χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.
1599/1986) ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (άρθρο 43
του ΠΔ 60/2007 και παρ. 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.
Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει
και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχει το
σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.
2. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
3. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας/Ένωσης οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδονται στο όνομα όλων των
μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των μελών της Κοινοπραξίας/Ένωσης.
4. Σε περίπτωση που η υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει
εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη
συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής.
5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο
λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στην ανάδοχο του διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν
της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να παρατείνουν, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής.
6. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς
εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης
ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του
προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης
στην αναθέτουσα αρχή.
7. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των λοιπών οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό
επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
8. Ο προσφέρων, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή
της σχετικής Σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 20 της
παρούσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται
στον Ανάδοχο, μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας και συντήρησης, μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον (υπο)φάκελο (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά εκτός των δικαιολογητικών συμμετοχής (άρθρο
9, παραγ. 1) και η τεχνική προσφορά.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο συμμετέχων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Ο συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει, στην ηλεκτρονική φόρμα, όλα τα πεδία της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και
όπου απαιτείται τα πεδία της στήλης «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» του πίνακα που αφορά την τεχνική προσφορά.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας μόνο μία προσφορά, ανά Ομάδα
έργου, αλλά πάντοτε για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά Ομάδα.
Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις αποτυπώνονται αναλυτικά, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων,
στο Παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης.
Εφόσον για την πλήρη εικόνα των τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη είναι αναγκαία η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποιήσεις) πλέον των ειδικών
ηλεκτρονικών φορμών του συστήματος, ο συμμετέχων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία .
Τα στοιχεία, τυχόν πιστοποιήσεις, εγχειρίδια, απαιτούμενες δηλώσεις κλπ που ζητούνται να υποβληθούν πέραν
της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
τύπου .pdf και προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή στον ΕΟΤ κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία
(που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή) απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα αρχή εντός
της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα).
Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους λοιπούς συμμετέχοντες θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος και να
ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών όλοι οι συμμετέχοντες. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Στον (υπο)φάκελο (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. επιλογή
τρόπου πληρωμής ).
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας μόνο μία προσφορά, ανά
Ομάδα έργου, αλλά πάντοτε για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά Ομάδα
Στην τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από τον ΦΠΑ.
Για την αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς τον ΦΠΑ.
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση
της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών. Η τιμή που θα υποβληθεί πρέπει να είναι τελική,
μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση.
Οι οικονομικές προσφορές (και κατά συνέπεια και οι συνολικές προσφορές) απορρίπτονται αν συντρέχει
κάποιος από τους πιο κάτω λόγους:
 Αν το προσφερόμενο τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα, όπως αυτές έχουν
αναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη.
 Αν θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, η Επιτροπή, πριν διατυπώσει πρόταση
κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρασχεθούν
εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την
απόρριψη της προσφοράς, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με το άρθρο 55
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 13
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
 ένας (υπο)φάκελος (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
 ένας (υπο)φάκελος (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα) με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο
9, παραγ. 1) καθώς και η τεχνική προσφορά (άρθρο 11 και Παράρτημα Δ).
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται ηλεκτρονικά η Οικονομική Προσφορά
του υποψηφίου αναδόχου (άρθρο 12).
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Διευκρινίσεις επί των προσφορών: Μετά την υποβολή της προσφοράς τους, οι συμμετέχοντες παρέχουν
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται - κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής ενημέρωσης - από την Αναθέτουσα
Αρχή (Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Αναθέτουσα Αρχή.
Έξοδα προσφοράς
Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο προσφέρων για την υποβολή της
προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στις προσφερόμενες τιμές (π.χ. δαπάνες ταξιδιών,
διαμονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού κλπ.). Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος του
διαγωνισμού της παρούσας, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο ΕΟΤ για τέτοια έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε μορφής
οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση αυτού για οποιαδήποτε αιτία.
Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για διάστημα εκατόν είκοσι (120)
ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της ημέρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΟΤ, πριν από τη λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες και με την σύμφωνη γνώμη του
συμμετέχοντα.
ΑΡΘΡΟ 14
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (τα μέλη
της οποίας είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος), προβαίνει στην αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά» και στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης αυτού.
Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφει τον έλεγχο πληρότητας και
ισχύος εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και έλεγχο πληρότητας της Τεχνικής Προσφοράς και
γνωμοδοτεί ποιες Προσφορές γίνονται αποδεκτές για οικονομική αξιολόγηση και καταχωρίζει επίσης τυχόν
προσφορές που έκρινε απορριπτέες, αιτιολογώντας για κάθε μία από αυτές τους λόγους απόρριψης
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των
Τεχνικών Προσφορών.
Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ενημερώνονται από την εφαρμογή για την αποδοχή ή την απόρριψη της
Προσφοράς τους.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω της αρμόδιας
Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
/ Τεχνική Προσφορά» Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή.
Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό στο οποίο καταγράφει τις ενέργειές της και γνωμοδοτεί για την
ανάδειξη του / των Αναδόχου/ων στον Διαγωνισμό και καταχωρίζει επίσης τυχόν οικονομικές προσφορές που
έκρινε απορριπτέες, αιτιολογώντας για κάθε μία από αυτές τους λόγους απόρριψης.
Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών
Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ενημερώνονται από την εφαρμογή για την αποδοχή ή την απόρριψη της
Προσφοράς τους.
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Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του
διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους
Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.
Επισημάνσεις :
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να
λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΑ ΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ ΔΟΤΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007, ο/οι προσφέρων/ντες στον/στους
οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση
που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται η
υποβολή τους σε έντυπη μορφή.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
ΑΡΘΡΟ 16
ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ « ΔΙΚΑΙΟ ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του/των προσφέροντος/ντων
στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση
των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Υ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας Διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η Αναθέτουσα
Αρχή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΤ την κατακύρωση και την ανάθεση του Έργου στον/στους
Ανάδοχο/χους που προέκυψε/αν από τον διαγωνισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΤ, με αιτιολογημένη απόφασή του, προβαίνει στην κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου στον/στους μειοδότη/τες. Ακολουθεί σχετική
εκτελεστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ.
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις,
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εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό
δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β/1317/23-04-2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 18
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία [ άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 και Ν. 3886 (ΦΕΚ 173 /Α/30-10-10 )], μέσω του συστήματος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης σχετικά με τον διαγωνισμό της παρούσας, απαιτείται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007, άρ. 15, παρ. 6, να προσκομιστεί παράβολο κατάθεσης υπέρ του
Δημοσίου ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €), το ύψος του οποίου υπόκειται στα οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις
περί αναπροσαρμογής των ποσών των παραβόλων.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου
Οικονομικών.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας
Αρχής.
Ο προσφέρων έχει δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που
προηγείται της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010).
ΑΡΘΡΟ 19
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Υ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Ο ΕΟΤ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
α) Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως
για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν
το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό και (iii) εάν υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.
β) Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, αν οι προσφορές που θα υποβληθούν, κριθούν από την Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού άκυρες ή απαράδεκτες και η επανάληψη του διαγωνισμού κριθεί από το ΔΣ και
τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ ασύμφορη για τον ΕΟΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83, παρ. 2, εδ.
α’ του Ν. 2362/1995.
Σ’ αυτή την περίπτωση οι όροι της παρούσας διακήρυξης επιτρέπεται να μεταβληθούν, μόνο για να
καταστούν πιο συμφέροντες για τον ΕΟΤ.
γ) Να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αν, κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν
υποβληθούν προσφορές ή αυτές που θα υποβληθούν κριθούν ακατάλληλες, σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ.
3, εδ. α’ του Ν. 2362/1995.
Σ’ αυτή την περίπτωση θα κληθούν για διαπραγμάτευση όσοι θα έχουν υποβάλει προσφορές και η
διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί με βάση την παρούσα διακήρυξη.
Στις περιπτώσεις ματαίωσης του διαγωνισμού ή κήρυξής του ως άγονου, οι συμμετέχοντες σε αυτόν δεν θα
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
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ΑΡΘΡΟ 20
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Η/Οι ανάδοχος/οι των Ομάδων 1, 2 και 3 θα καταθέσει/ουν στον ΕΟΤ εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλής
λειτουργίας και συντήρησης, ποσού ύψους το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
σύμφωνα με τον χρόνο που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές και θα επιστραφεί στην αντισυμβαλλόμενη
εταιρεία μετά το πέρας των συμβατικών της υποχρεώσεων. Ημερομηνία έναρξης της περιόδου καλής λειτουργίας
και συντήρησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών και υπηρεσιών.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΤ σε βάρος της αναδόχου, ο ΕΟΤ δικαιούται να προβεί σε
κατάπτωση της εγγύησης, λόγω ποινικής ρήτρας, υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος της αναδόχου, και να απαιτήσει
αποζημίωση από την ανάδοχο για κάθε είδους θετική και αποθετική ζημία.
Ο ΕΟΤ θα συνάψει σύμβαση με τον/τους ανάδοχο/ους, που θα διέπεται από τους όρους και άρθρα της
παρούσας διακήρυξης.
Υπόδειγμα της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε της παρούσας και
διευκρινίζεται ρητά ότι οι όροι που περιέχονται σ’ αυτό αποτελούν και όρους της παρούσας διακήρυξης.
Πλέον των ως άνω όρων, καθώς και των όρων των επόμενων άρθρων, ο ΕΟΤ επιφυλάσσεται να περιλάβει στη
σύμβαση που θα υπογραφεί και άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συμβατικών δικαιωμάτων του έναντι του
αναδόχου του έργου της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΑΡΚ ΕΙΑ , ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟ Υ ΕΡΓΟ Υ
Ο/Οι ανάδοχος /οι υποχρεούται/τε να παραδώσει/ουν τα υπό προμήθεια είδη και να ολοκληρώσει την
εκπαίδευση μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω. Η παράδοση λογισμικού και
υλικού καθώς και η εκπαίδευση θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου/ων στην Κεντρική Υπηρεσία του
ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα.
ΟΜΑΔΑ
ΠΡΩΤΗ (1η)

ΔΕΥΤΕΡΗ (2η)

ΤΡΙΤΗ (3η)

ΤΕΤΑΡΤΗ (4η)

ΠΕΜΠΤΗ (5η)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η εγκατάσταση-παραμετροποίηση-εκπαίδευση πρέπει να ολοκληρωθούν – μετά την
υπογραφή της σύμβασης – και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την
ειδοποίηση του ΕΟΤ προς τον ανάδοχο για την έναρξη των εργασιών.
Η εγκατάσταση των συστημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, μετά την υπογραφή της
σύμβασης και κατόπιν ειδοποίησής του από τον ΕΟΤ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να
ξεκινήσει την εργασία εγκατάστασης – παραμετροποίησης – εκπαίδευση του
συστήματος μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω
ειδοποίηση και να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες σε χρονικό διάστημα σαράντα (40)
εργάσιμων ημερών από την έναρξη των εργασιών.
Οι Η/Υ, φορητοί Η/Υ, λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, εκτυπωτές και σαρωτές πρέπει
να παραδοθούν – μετά την υπογραφή της σύμβασης – και εντός δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του ΕΟΤ προς τον ανάδοχο.
Τα υλικά – αναλώσιμα εξυπηρετητών πρέπει να παραδοθούν – μετά την υπογραφή της
σύμβασης – και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του ΕΟΤ
προς τον ανάδοχο.
Ο λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής πρέπει να παραδοθεί – μετά την υπογραφή της
σύμβασης – και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του ΕΟΤ
προς τον ανάδοχο.
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Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να
μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί ή μετατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ.
118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΕΟΤ για την επιβολή
των προβλεπόμενων κυρώσεων στο άρθρο 32 του ανωτέρω αναφερόμενου ΠΔ.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας. Η
Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις συντάσσει
πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Η Επιτροπή να συνεπικουρείται στο έργο της από Ομάδα
Εργασίας, αποτελούμενη από εξειδικευμένους υπαλλήλους του ΕΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΙΔΙΚΟ Ι Ο ΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠ ΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ
Ομάδα 2 – Microsoft Exchange Server 2016
Ο ΕΟΤ διαθέτει ένα (1) διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Exchange 2003 Standard με 300
άδειες χρήσης, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το σύστημα αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου Symantec Enterprise Vault.
Λόγω του χρονοβόρου της διαδικασίας μετάπτωσης των γραμματοκιβωτίων δεν απαιτείται η φυσική
παρουσία των μηχανικών του ανάδοχου παρά μόνο κατά την φάση εκκίνησης και ολοκλήρωσης της
μετάπτωσης καθώς και σε περιπτώσεις παρουσίασης προβλήματος κατά την μετάπτωση που δεν δύναται να
αντιμετωπιστούν με απομακρυσμένη σύνδεση.
Η τελική εγκατάσταση θα αποτελείται από δύο Microsoft Exchange 2016 διακομιστές ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε αρχιτεκτονική Active – Passive με 240 άδειες χρήσης (Microsoft User CAL) και θα γίνει σε
εικονικούς εξυπηρετητές Windows Server 2012 οι οποίοι θα εκτελούνται σε πλατφόρμα εικονικοποίησης του
ΕΟΤ (VShpere 5.5).
Ομάδα 2 – Microsoft Active Directory 2012
Η ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει 240 άδειες Microsoft (UserCAL) για χρήση του Microsoft Active
Directory 2012. Αντικείμενο του υποέργου είναι η αναβάθμιση του υπάρχοντος ενεργού καταλόγου Microsoft
Active Directory 2003 στην νέα έκδοση Microsoft Active Directory 2012.
Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνέχεια της παραγωγικής λειτουργίας της όλης υποδομής
πληροφορικής που βασίζεται στον ενεργό κατάλογο κατά την διαδικασία της αναβάθμισης. Η παρούσα
εγκατάσταση αποτελείται από ένα φυσικό εξυπηρετητή (DC) με Active Directory 2003 και ένα εφεδρικό εικονικό
εξυπηρετητή (backup DC) με Active Directory 2003.
Η όλη εγκατάσταση μετά την αναβάθμιση θα αποτελείται από ένα κεντρικό φυσικό εξυπηρετητή (primary
domain controller) Active Directory 2012 καθώς και ενός εφεδρικού εικονικού εξυπηρετητή (backup domain
controller) Active Directory 2012, οι οποίοι εξυπηρετητές θα παρασχεθούν από τον ΕΟΤ.
Τέλος στα πλαίσια του υποέργου αυτού, θα εγκατασταθεί εικονικός εξυπηρετητής Windows Server 2012 σε
πλατφόρμα εικονικών μηχανών που διαθέτει ο ΕΟΤ. Ο εξυπηρετητής αυτός θα αποτελέσει εξυπηρετητή αρχείων
και σε αυτόν θα μεταφερθούν όλα τα αρχεία των χρηστών του τομέα του ΕΟΤ από τον υπάρχον εξυπηρετητή
(Windows Server 2003). Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί δίχως την απώλεια αρχείων και της σύνδεσης του
υπάρχοντος εξυπηρετητή με το σύστημα αρχειοθέτησης αρχείων Symantec Enterprise Vault, το οποίοι διαθέτει ο
ΕΟΤ.
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ΑΡΘΡΟ 23
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Η κάθε ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, δύναται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους τους οποίους
θα έχει προσδιορίσει στην Προσφορά της και για το προσδιοριζόμενο τμήμα αυτής.
Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους, που έχει περιλάβει δεσμευτικά στις
αρχικές προτάσεις της. Εάν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί η αντικατάσταση κάποιου από τους αρχικά
προβλεπόμενους υπεργολάβους, αυτή θα πραγματοποιείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον
ΕΟΤ για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ΕΟΤ.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον ΕΟΤ (Αναθέτουσα Αρχή).
Η ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των
υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των
υπαλλήλων του.
Ο ΕΟΤ δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από την ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε
άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του,
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, η δε ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της ΕΟΤ σε εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξεύρεση
αντικαταστάτη.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας της Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που
έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, η ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από την ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη /
υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση
του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του
Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο
πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο
αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.
Επίσης ο ΕΟΤ δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και
κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που έχουν :
 κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα.
 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ
60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα
Αρχή
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά η ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 24
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩ ΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ / ΩΝ
Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου ανά
ομάδα, όπως αυτά αποτυπώνονται στην οικονομική προσφορά της αναδόχου και της κατακυρωτικής απόφασης
του ΕΟΤ.
Η εκκαθάριση του λογαριασμού θα γίνεται με την υποβολή των νόμιμων δικαιολογητικών, ως και γενικά κάθε
νόμιμου δικαιολογητικού (όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), όποιο άλλο δικαιολογητικό
προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί
από τις υπηρεσίες ελέγχου και του ταμείου του ΕΟΤ, για καθεμία παρτίδα είδους που παραδίδεται, η δε
πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία.
Πληρωμή θα γίνεται μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στον ΕΟΤ.
Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται, ότι η προθεσμία πληρωμής αρχίζει από την υποβολή όλων των αναγκαίων
δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και πληρωμή.
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ΑΡΘΡΟ 25
ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση μεταμέλειας του επιλεγέντος αναδόχου και γενικά στην περίπτωση υπαίτιας υπαναχώρησής του
για οποιοδήποτε λόγο και πριν υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ο επιλεγείς κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν και γίνεται
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του στον διαγωνισμό υπέρ του ΕΟΤ.
Στην περίπτωση αυτή ο ΕΟΤ έχει και τη δυνατότητα να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον
αμέσως επόμενο κατά σειρά συμμετέχοντα με βάσει τις οικονομικές προσφορές τους.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος παράδοσης –
παραλαβής των ειδών και υπηρεσιών με υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται, εκτός των τυχόν
προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και ποινική ρήτρα ίση με το 3% της αξίας του κάθε είδους που δεν
έχει παραληφθεί για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
Η ανάδοχος δύναται να αιτηθεί παράταση του χρόνου παράδοσης του είδους σύμφωνα με το άρθρο 26 του
Π.Δ.118/2007,
Εάν εξαντληθεί η περίοδος ποινικής ρήτρας, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει την ανάδοχο έκπτωτη.
Η επιβολή της ποινικής ρήτρας επέρχεται με απόφαση του Ε.Ο.Τ. που κοινοποιείται στον ανάδοχο, το ποσό δε
αυτής σε περίπτωση άρνησης της αναδόχου να το καταβάλει, θα εισπράττεται δια καταπτώσεως της εγγυητικής
επιστολής που έχει καταθέσει η ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αλλιώς κατά τη
διαδικασία του ΚΕΔΕ.
Πέραν της ανωτέρω ποινής ρητώς συνομολογείται ότι ο ΕΟΤ δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει την σύμβαση
και να αξιώσει από την ανάδοχο αποζημίωση για την ζημιά που υφίσταται από την λύση της συμβάσεως.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν η ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε εργάσιμες ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
Οι ρήτρες καθυστέρησης θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την
πληρωμή του αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση καλής εκτέλεσης,
καλής λειτουργίας και συντήρησης.
ΑΡΘΡΟ 26
ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Σ ΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ / ΩΝ
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ ΕΟΤ και του/των αναδόχου/ων, θα ισχύσουν οι παρακάτω όροι:
Σε περίπτωση παράβασης από την ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της υπ’ αριθ. ……………… διακήρυξης
και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, ο ΕΟΤ δικαιούται να κηρύξει με
απόφασή του την ανάδοχο, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον ΕΟΤ. Στην περίπτωση αυτή, θα
επέρχονται σε βάρος της αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και θα ευθύνεται
αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του Ε.Ο.Τ. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η
έκπτωση.
Αφού κηρυχθεί έκπτωτος η ανάδοχος, ο ΕΟΤ μπορεί να αναθέσει ελεύθερα την εκτέλεση της εργασίας σε άλλη
εταιρεία από τις συμμετέχουσες στον διαγωνισμό (κατά σειρά μειοδοσίας). Στην περίπτωση αυτή η επιπλέον
δαπάνη, που τυχόν προκύψει (πέρα από την προβλεπόμενη σύμβαση με την έκπτωτο ανάδοχο), θα βαρύνει την
έκπτωτο και θα εισπραχθεί σύμφωνα με το Κώδικα Δημοσίων Εσόδων όπως θα ισχύει.
Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου/ων με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΤ, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο ΕΟΤ έναντι
των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις
και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων, που θα αφορά με
οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της συμβάσεως με τον ΕΟΤ και τις οποίες δαπάνες,
απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο/οι ανάδοχος/οι.
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Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο/οι ανάδοχος υπέχει/ουν έναντι του ΕΟΤ υποχρέωση να
αποκαταστήσει/ουν πλήρως οποιαδήποτε ζημία του ΕΟΤ, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του ΕΟΤ και να
επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τον ΕΟΤ, παράλληλα δε ο/οι ανάδοχος/οι,
προσεπικαλούμενος/οι από τον ΕΟΤ, υποχρεούται/ούνται να ασκήσει/ουν κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση
υπέρ του ΕΟΤ σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει/ουν στον ΕΟΤ όλες τις δαπάνες για τη δίκη του
ΕΟΤ στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο/οι ανάδοχος/οι έναντι του ΕΟΤ και για οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή
πράγματα ήθελε προκληθεί από τον/τους ανάδοχο/ους και τα όργανα αυτού/ών κατά την εκτέλεση της
συμβάσεώς του/τους με τον ΕΟΤ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος/οι αυτός/οί αποκλειστικά σε αποκατάσταση
κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου.
Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του/των αναδόχου/ων έναντι του ΕΟΤ θα συνεπάγεται σε
βάρος του/τους την καταγγελία της σύμβασης από τον ΕΟΤ, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον/τους ανάδοχο/ους κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 27
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.
Ο ΕΟΤ και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη
Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία τριών (3) μηνών
από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα
Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα και τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και δέχονται ως έχοντα
αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των πιο πάνω αναφερομένων διαφορών και ενώπιον
των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και
Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεση δικαιολογητικών (όπου απαιτείται)
στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (απλή)

Αθήνα, ...........…………
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα

Aξιότιμοι…
Σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο:
«...................................................................................................................................................................»,σας
υποβάλλουμε συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα :
1. ……………..
2. ………………
3. ………………
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας :.............................................................
Ονοματεπώνυμο :.............................................................................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας : .............................................................................................
Τηλεομοιοτυπία (fax no) : .............................................................................................
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : ..................................................................................
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Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής για κατάθεση δικαιολογητικών (όπου απαιτείται)
στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (Kοινοπραξίες / Συμπράξεις Εταιρειών)

Αθήνα,……………………….
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα

Aξιότιμοι……
Σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο:
«...................................................................................................................................................................»,σας
υποβάλλουμε συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα :
1. ……………..
2. ………………
3. ………………
Η Κοινοπραξία/Σύμπραξη μας έχει ως συντονιστή το …………………………… (πλήρη στοιχεία του φορέα) και
αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία)

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας :.............................................................
Ονοματεπώνυμο :.............................................................................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας : .............................................................................................
Τηλεομοιοτυπία (fax no) : .............................................................................................
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : ..................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Υπόδειγμα επιστολής εγγύησης συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Αναστασίου Τσόχα 7
115 21 Αθήνα
Εγγύησή μας υπ’ αρ. …………………….. για ΕΥΡΩ ………………….
Σας δηλώνουμε, με την παρούσα, ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και υπέρ της εταιρείας ………………, με
έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και
της ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή, σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών,
υπέρ της εταιρείας 1) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……………,
και υπέρ της εταιρείας 2) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………,
ατομικά υπέρ της κάθε μίας από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, προς τον
ΕΟΤ, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας}
για τη συμμετοχή της στη διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προς επιλογή αναδόχου του
έργου «……………………………………………………………………………………………………………...» με αριθμό
πρωτοκόλλου της διακήρυξης …………………… ή τυχόν επανάληψή του, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
…………………………………………. (………… €) σύμφωνα με την ανωτέρω διακήρυξη (που αφορά την προσφορά
της εταιρείας μας για το σύνολο του έργου ή που αφορά την προσφορά της εταιρείας μας για μέρος του έργου και
ειδικότερα για την/τις Ομάδα/ες ………).
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παραπάνω διακήρυξη απορρέουσες υποχρεώσεις
της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρείς
(3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………. ή …………………………..
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε).
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας
εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ) με έγγραφο που θα υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την
Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα επιστολής εγγύησης καλής εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ ………………….
Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του ΕΟΤ και της
εταιρείας…….………………, με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και της ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ του ΕΟΤ και της
κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..….………., με έδρα……………..…, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……., και
β) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………},
η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου «……………………………………………
……………………………………………………………» συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι σύμφωνα
με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς τον Οργανισμό σας (ΕΟΤ) και υπέρ της
εταιρείας …………………………. {ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της
εταιρείας α) ……………. και υπέρ της εταιρείας β) ……………. ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών α)
……………………
και
β)
………………….},
μέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ μέρους της παραπάνω
εταιρείας (ή ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στη σχετική
σύμβαση, καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρεις
(3) ημέρες μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………ή
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε)
(Διευκρίνιση: Αναγράφεται μια από τις δύο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας)
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας
εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ) με έγγραφο που θα υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την
Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, τόσο η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης
και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις αποτυπώνονται αναλυτικά, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, στο
παρόν παράρτημα.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται από τον υποψήφιο ανάδοχο συμπληρώνοντας την ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.
Απαίτηση
1. Προμήθεια_Συστήματος προστασίας κατά ιών - κακόβουλου λογισμικού (240
άδειες) - Υπηρεσίες εγκατάστασης/παραμετροποίησης-Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
1.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ-ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Συστήματος προστασίας
κατά ιών - κακόβουλου λογισμικού (240 άδειες)
1.1.1 240_άδειες συστήματος προστασίας κατά ιών - κακόβουλου λογισμικού

1.1.2 Το_προσφερόμενο λογισμικό πακέτο να έχει κατ'ελάχιστον τις παρακάτω
δυνατότητες : Antivirus, Antispyware, Zero-day protection, Επιθυμητό, IDS, Browser
Protection, Desktop Firewall
1.1.3 Όλες οι απαιτούμενες δυνατότητες προσφερόμενου λογισμικού πακέτου θα
πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή
1.1.4 Το_προσφερόμενο λογισμικό πακέτο να διαθέτει κεντρική κονσόλα διαχείρισης

1.1.5 Δυνατότητα failover μεταξύ των Antivirus servers ώστε οι clients να μπορούν
αδιάλειπτα να αναβαθμίζουν τα αντίστοιχα λογισμικά τους
1.1.6 Το_παρεχόμενο λογισμικό πακέτο θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί
τουλάχιστον στα παρακάτω λειτουργικά συστήματα : Windows server 2003, 2008,
2008 R2, Windows XP SP3, Windows VISTA, Windows 7, 8, 8.1 (x64, x86), Windows
10 (x86, x64)
1.1.7 Να_υποστηρίζει την δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης σε clients &
servers
1.1.8 Η_απομακρυσμένη εγκατάσταση να μπορεί να γίνει διαφανώς στο χρηστή
χωρίς να ολοκληρωθεί και χωρίς να επιβάλει την άμεση επανεκκίνηση του
συστήματος μετά την ολοκλήρωση τους.
1.1.9 Διαχείριση_όλων των τμημάτων της λύσης μέσα από το ίδιο σύστημα
διαχείρισης
1.1.10 Δυνατότητα_διαχείρισης από διαφορετικούς χρήστες με απονομή
διαφορετικών ρόλων στον καθένα (admin, read-only, reports only) με βάση το Active
Directory
1.1.11 Δυνατότητα_ενημέρωσης του διαχειριστή σε περιτπώσεις έξαρσης ιών ή
επιθέσεων στο δίκτυο και δυνατότητα αυτοματοποίησης ενεργειών response με
custom scripts
1.1.12 Δυνατότητα_logging σε syslog.
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1.1.13 Δυνατότητα_κατηγοριοποίησης των clients από την κονσόλα και εφαρμογή
διαφορετικών ρυθμίσεων ανά κατηγορία ή και σε μεμονωμένο client, ανάλογα με τις
ανάγκες του
1.1.14 Δυνατότητα_προγραμματιζόμενων (scheduled) και έκτακτων (ondemand/manual) ελέγχων για ιούς μέσω της κονσόλας διαχείρισης, στο σύνολο, σε
ομάδα ή σε μεμονωμένα συστήματα
1.1.15 Αυτοματοποιημένος_μηχανισμός ανανέωσης των content updates (Antivirus,
Antispyware, IDS signatures και επιθυμητά το IPS signatures), scan engines καθώς
και δυνατότητα εγκατάστασης επόμενων software versions με εντολή από τον Server
στους clients.
1.1.16 Να_παρέχεται η δυνατότητα σε κάποιο client να διανέμει τα content updates
σε άλλα clients χωρίς ανάγκη χρήσης antivirus server σε μικρά τοπικά δίκτυα
1.1.17 Δυνατότητα σε μεταφερόμενους client πχ Laptop να αλλάζουν AV Server
αντίστοιχα με τον χώρο λειτουργίας τους (Roaming)
1.1.18 Δυνατότητα απεγκατάστασης Antivirus άλλων κατασκευαστών

1.1.19 Αυτόματη_προσαρμογή των κανόνων, ανάλογα με τη τοποθεσία του
μηχανήματος (πχ Κεντρικά Γραφεία, Εκτός Γραφείου, Περιφερειακή Διεύθυνση κλπ)
1.1.20 Η ύπαρξη και η λειτουργία του Antivirus να μην είναι εμφανής στο Desktop του
χρήστη παρά μόνο σε περιπτώσεις ανεύρεσης ιών ή επιθέσεων
1.1.21 Δυνατότητα προστασίας διακοπής των services του ANTIVIRUS από το
χρήστη και προστασία απεγκατάστασης ή απενεργοποίησης της εφαρμογής μέσω
password ακόμα και για τον local administrator
1.1.22 Δυνατότητα «κλειδώματος» συγκεκριμένων ή και όλων των ρυθμίσεων του
Antivirus από το διαχειριστή για αποφυγή κακής χρήσης από τον τελικό χρήστη
1.1.23 Να παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε client να αποθηκεύει τοπικά τα
μολυσμένα αρχεία στα οποία δεν ήταν δυνατόν να απομακρυνθεί ο ιός
1.1.24 Παροχή μηχανισμού ανανέωσης των virus definitions. Η ανανέωση στους
servers του κατασκευαστή να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, μέσω της
κεντρικής κονσόλας διαχείρισης
1.1.25 Δυνατότητα_Realtime ελέγχου του συστήματος για ιούς, στους δίσκους
(τοπικούς, αφαιρούμενους, δικτυακούς, CDROMs/DVDROMs), στη μνήμη και στα
εισερχόμενα/εξερχόμενα email του χρήστη τα οποία διακινούνται μέσω
Outlook/Outlook Express
1.1.26 Τεχνολογία anti malware η οποία να ελέγχει τα αρχεία βάσει της φήμης
(reputation) που έχουν στο διαδίκτυο
1.1.27 Ο μηχανισμός ελέγχου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα διαφορετικών
πολιτικών έλεγχου ανά ομάδα χρηστών και ανά location
1.1.28 Η_λύση θα πρέπει να προλαμβάνει μολύνσεις απο Rootkits
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1.1.29 Δυνατότητα_αναγνώρισης και απομάκρυνσης εφαρμογών adware και spyware

1.1.30 Ανάγνωριση_άγνωστων επιθέσεων/ιών μέσω behavioral analysis

1.1.31 Δυνατότητα_αυτόματης αναβάθμισης των IDS signatures από κεντρικό server

1.1.32 Δυνατότητα_συγγραφής IDS custom κανόνων

1.1.33 Δυνατότητα_έγκαιρης παροχής νέων IDS υπογραφών σύμφωνα με τις οποίες
θα αναγνωρίζονται νέου τύπου επιθέσεις σε γνωστές αδυναμίες ασφαλείας
1.1.34 Παροχή_ξεχωριστών IDS υπογραφών για προστασία του Browser (Browser
Protection)
1.1.35 Ενσωμάτωση_της λειτουργίας σε τουλάχιστον δύο browsers (π.χ. Internet
Explorer and Firefox) με σκοπό την αναγνώριση των απευθείας επιθέσεων στα
ευπαθή σημεία τους
1.1.36 Διακοπή του Network traffic σε περίπτωση απενεργοποίησης του firewall

1.1.37 Δυνατότητα_αναγνώρισης και προστασίας από Port Scans

1.1.38 Υποστήριξη_συγγραφής πολιτικών που εφαρμόζονται μονό σε VPN adapters

1.1.39 Δυνατότητα_αποκλεισμού συγκεκριμένων IP / Subnets / IP Ranges

1.1.40 Δυνατότητα_δημιουργίας κανόνων firewall για συγκεκριμένα applications ώστε
να αποτρέπεται η σύνδεση τους σε μη επιτρεπόμενα ports
1.1.41 Η_ύπαρξη και η λειτουργία του Firewall να μην είναι εμφανής στο Desktop του
χρήστη
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1.1.42 Δυνατότητα_λεπτομερούς καταγραφής (logging) απόπειρας επίθεσης, των
πηγών επίθεσης και κακόβουλων ενεργειών σε κάθε client και προώθησης των
logentries στο κεντρικό server
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1.1.43 Δυνατότητα προβολής από την κονσόλα, επιλεγμένων ή όλων των
καταχωρήσεων των logs του IPS για κάθε client ξεχωριστά ή στο σύνολο των clients
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1.1.44 Πλήρης υποστήριξη του TCP/IP (TCP, UDP, ICMP) και υποστήριξη IPv6

1. 1.45 Καταγραφή των applications που τρέχουν τα συστήματα

1.1.46 Δυνατότητα_αναγνώρισης επιθέσεων βάσει υπογραφών και στοιχείων
συμπεριφοράς της σύνδεσης
1.1.47 Δυνατότητα_φιλτραρίσματος πακέτων

1.1.48 Αναγνώριση_γνωστών ιών βάσει virus definitions και αναγνώριση άγνωστων
επιθέσεων/ιών μέσω συμπεριφορικής ανάλυσης
1.1.49 Δυνατότητα_ελέγχου σε συμπιεσμένα αρχεία τύπου

1.1.50 Δυνατότητα_ελέγχου ιών στο smtp πρωτόκολλο

1.1.51 Δυνατότητα_αποκλεισμού ή απομόνωση λιστών αρχείων

1.1.52 Έλεγχος IP-domain αποστολέα ( φερεγγυότητα) τόσο από παγκόσμια βάση
δεδομένων όσο και από τοπικά δεδομένα
1.1.53 Αποφυγή_ανίχνευσης spam για email από γνωστούς αποστολείς.
Αποκλεισμός email από γνωστούς αποστολείς ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
1.1.54 Έλεγχος_αρχείων MS Office&ADOBE PDF

1.1.55 Φιλτράρισμα_περιεχομένου mail για εφαρμογή πολιτικών

1.1.56 Ενοποιημένη_διοίκηση και διαχείριση της messaging υποδομής

1.1.57 Αυτόματες_ενημερώσεις υπογραφής Spam

1.1.58 Δημιουργία_αναφορών

1.1.59 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης της
Κατασκευάστριας Εταιρίας του προτεινόμενου προϊόντος. Απαιτείται η κατάθεση
σχετικού εγγράφου.
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1.1.60 Υπηρεσία ανανέωσης του λογισμικού και των υπογραφών κατά
ιών/κακόβουλου λογισμικού για τρία (3) έτη (ενημέρωση βάσης δεδομένων
ιών/κακόβουλου λογισμικού, στοχαστικών διαδικασιών ανίχνευσης δραστηριοτήτων
κακόβουλου λογισμικού και σάρωσης ηλεκτρονικών μηνυμάτων).
1.1.61 Όλα τα προϊόντα (άδειες λογισμικού) θα πρέπει να είναι νέα και
αχρησιμοποίητα.
1.2. Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης

1.2.1 Ο_προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει το προσφερόμενο λογισμικό στο
data center του Ε.Ο.Τ. και συγκεκριμένα σε εικονικούς εξυπηρετητές που θα δοθούν
από τον Ε.Ο.Τ.
1.2.2 Αποσυσκευασία και επιθεώρηση του λογισμικού στο χώρο εγκατάστασης
προκειμένου να επαληθευτεί ότι τα παραδοθέντα λειτουργικά μέρη ταυτίζονται με τα
παραγγελθέντα
1.2.3 Εγκατάσταση λογισμικού σε εξυπηρετητή που θα προσφέρει ο ΕΟΤ

1.2.4 Παραμετροποίηση του λογισμικού ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
ασφαλείας του ΕΟΤ, όπως θα συμφωνηθεί κατά την εγκατάσταση
1.2.5 Παραμετροποίηση του λογισμικού ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
ασφαλείας του ΕΟΤ, όπως θα συμφωνηθεί κατά την εγκατάσταση.
1.2.6 Η εγκατάσταση του συστήματος να πραγματοποιηθεί μέσω πιστοποιημένου
συνεργάτη (certified partner) της κατασκευάστριας εταιρίας του προσφερόμενου
λογισμικού. Απαιτείται η κατάθεση σχετικής πιστοποίησης.
1.2.7 Εγκατάσταση – ρύθμιση του υποσυστήματος φιλτραρίσματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (SMTP spam filtering) ώστε να συνεργάζεται αρμονικά με την
συστοιχία των Microsoft Exchange 2016 servers βάσει της παραμετροποίησης του
υπάρχοντος συστήματος φιλτραρίσματος (MailMarshal).
1.3 Εκπαίδευση συστήματος προστασίας κατά ιών-κακόβουλου λογισμικού

1.3.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την εκπαίδευση 4 υπαλλήλων του
Τμήματος Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικού ΕΟΤ για 8 ώρες.Η εκπαίδευση θα γίνει
στον χώρο της Υπηρεσίας, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης –
παραμετροποίησης του συστήματος
1.3.2 Αντικείμενο εκπαίδευσης: Θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση πάνω στο
αντικείμενο της παραμετροποίησης του συστήματος καθώς και οτιδήποτε άλλο
αντικείμενο κρίνει σκόπιμο ο ανάδοχος, ώστε οι υπάλληλοι να διαχειρίζονται
αποδοτικά το σύστημα κατά την περίοδο της παραγωγικής λειτουργίας του
(διαχείριση και παραμετροποίηση λογισμικού, δημιουργία κανόνων ασφαλείας,
ενεργή προστασία από κακόβουλες ιστοσελίδες, στατιστικά στοιχεία για
ανευρεθέντες ιούς – κακόβουλο λογισμικό)
1.4 Συντήρηση - Εγγυήσεις
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1.4.1 Η όλη εγκατάσταση θα συνοδεύεται θα υποστηρίζεται, μετά την οριστική
παραλαβή του έργου, από την ανάδοχο εταιρεία όσον αφορά την καλή λειτουργία της
για τρία (3) έτη και μέχρι 20 ώρες ανά έτος. Κάθε βλάβη θα αποκαθίσταται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την γνωστοποίηση του προβλήματος
2. Προμήθεια Exchange Server Standard 2016 - Exchange Standard USER CAL
2016 - Windows Server USER CAL_2012 για χρήση σε Active Directory 2012 Microsoft Windows Server Standard 2012R2 - Υπηρεσίες
εγκατάστασης/παραμετροποίησης
- Υπηρεσίες εκπαίδευσης
2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Exchange Server Standard
2016 (άνευ Software Assurance και προμήθεια μέσω Microsoft Volume
Licensing) (2 άδειες) και Exchange Standard USER CAL 2016 (άνευ Software
Assurance και προμήθεια μέσω Microsoft Volume Licensing) (240 άδειες) Windows Server USER CAL_2012 για χρήση σε Active Directory 2012 (άνευ
Software Assurance και προμήθεια μέσω Microsoft Volume Licensing) (240
άδειες) και Microsoft Windows Server Standard 2012R2 (άνευ Software
Assurance και προμήθεια μέσω Microsoft Volume Licensing) (2 άδειες)
2.1.1 Exchange Server Standard 2016 (άνευ Software Assurance και προμήθεια
μέσω Microsoft Volume Licensing) (2 άδειες) και Exchange Standard USER CAL
2016 (άνευ Software Assurance και προμήθεια μέσω Microsoft Volume Licensing)
(240 άδειες)
2.1.1.1 Να_εγκατασταθεί σε εικονικούς εξυπηρετητές που θα προσφέρει ο ΕΟΤ

2.1.1.2 Διατήρηση_mailboxes υπάρχοντος Microsoft Exchange 2003

2.1.1.3 Παραμετροποίηση_σύνδεση με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικής
αρχειοθέτησης Symantec Enterprise Vault
2.1.1.4 Όλα τα προϊόντα (άδειες λογισμικού) θα πρέπει να είναι νέα και
αχρησιμοποίητα
2.1.2 Windows Server USER CAL_2012 για χρήση σε Active Directory 2012 (άνευ
Software Assurance και προμήθεια μέσω Microsoft Volume Licensing) (240 άδειες)
και
Microsoft Windows Server Standard 2012R2 (άνευ Software Assurance και
προμήθεια μέσω Microsoft Volume Licensing) (2 άδειες)
2.1.2.1 Όλα τα προϊόντα (άδειες λογισμικού) θα πρέπει να είναι νέα και
αχρησιμοποίητα
2.2 Υπηρεσίες Εγκατάστασης-Παραμετροποίησης-Εκπαίδευσης Microsoft
Exchange server 2016 - Microsoft Active Directory 2012
2.2.1 Υπηρεσίες_Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης Microsoft Exchange
server 2016
2.2.1.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει όλα τα προσφερόμενα
συστήματα στο data center του ΕΟΤ σε εικονικούς εξυπηρετητές που θα
παρασχεθούν από το Τμήμα Πληροφορικής
2.2.1.2 Εφαρμογή των πλέον πρόσφατων ενημερώσεων για τον Microsoft Exchange
2016
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2.2.1.3 Εγκατάσταση DKIM κλειδιού στον Microsoft Exchange 2016, ώστε να
αναγνωρίζεται ο τομέας ως αυθεντικός του ΕΟΤ από όλους εξυπηρετητές
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2.2.1.4 Δημιουργία_TXT record στον DNS server για υποστήριξη SPF (Sender Policy
Framework)
2.2.1.5 Υλοποίηση του μοντέλου DMARC (Domain Message Authentication,
Reporting and Conformance)
2.2.1.6 Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άλλο
δίκτυο για πιστοποιημένους χρήστες
2.2.1.7 Αναβάθμιση του διακομιστή αυτού στην τελευταία έκδοση του Microsoft
Exchange (2016), δίχως να διαταραχθεί η συνέχεια της λειτουργίας του υπάρχοντος
διακομιστή καθώς και η αρχειοθέτηση που πραγματοποιεί το Symantec Enterprise
Vault. Όλα τα υπάρχοντα γραμματοκιβώτια θα πρέπει να διατηρηθούν και να
περάσουν στην νέα εγκατάσταση. Η μετάπτωση των γραμματοκιβωτίων στο νέο
περιβάλλον θα γίνει από τους αρμόδιους μηχανικούς του αναδόχου υπό την
επίβλεψη του Τμήματος Πληροφορικής του ΕΟΤ
2.2.1.8 Η εγκατάσταση του συστήματος να πραγματοποιηθεί μέσω πιστοποιημένου
συνεργάτη (certified partner) της κατασκευάστριας εταιρίας του προσφερόμενου
λογισμικού. Μέλος Ομάδας μηχασνικών/ τεχνικών Ο υποψήφιος ανάδοχος θα
πρέπει να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft (λόγω Microsoft Exchange
Server 2016 και Microsoft AD 2012) και της Symantec (Enterprise Vault). Απαιτείται
η κατάθεση σχετικής πιστοποίησης
2.2.1.9 Σε περιπτώσεις παρουσίασης σφάλματος κατά την διαδικασία μετάπτωσης ο
ανάδοχος οφείλει να το επιλύσει μέσα στην εργάσιμη ημέρα εφόσον αυτό
ανακοινωθεί στον ανάδοχο έως τις 14:00 και την επομένη εργάσιμη εφόσον αυτό
ανακοινωθεί στον ανάδοχο μετά τις 14:00 της προηγούμενης ημέρας
2.2.2 Υπηρεσίες Εγκατάστασης-Παραμετροποίησης στο Active Directory 2012

2.2.2.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει όλα τα προσφερόμενα
συστήματα στο data center του Ε.Ο.Τ σε εικονικούς εξυπηρετητές που θα
παρασχεθούν από το Τμήμα Πληροφορικής
2.2.2.2 Αναβάθμιση από το υπάρχον Microsoft Active Directory 2003, δίχως
διατάραξη της συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας της υποδομής Πληροφορικής
2.2.2.3 Εγκατάσταση ενός Primary Domain Controller σε φυσικό εξυπηρετητή που θα
παρασχεθεί από τον ΕΟΤ
2.2.2.4 Εγκατάσταση ενός Backup Domain Controller σε εικονικό εξυπηρετητή που θα
παρασχεθεί από τον ΕΟΤ
2.2.2.5 Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση ενός εικονικού εξυπηρετητή Windows
Server 2012 με τον ρόλο του εξυπηρετητή αρχείων + μεταφορά αρχείων από υπάρχον
εξυπηρετητή αρχείων + σύνδεση με Symantec Enterprise Vault
2.2.2.6 Η εγκατάσταση του συστήματος να πραγματοποιηθεί μέσω πιστοποιημένου
συνεργάτη (certified partner) της κατασκευάστριας εταιρίας του προσφερόμενου
λογισμικού. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης
της Microsoft (λόγω Microsoft Exchange Server 2016 και Microsoft AD 2012) και της
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Symantec (Enterprise Vault). Απαιτείται η κατάθεση σχετικής πιστοποίησης

2.2.2.7 Σε περιπτώσεις παρουσίασης σφάλματος κατά την διαδικασία μετάπτωσης ο
ανάδοχος οφείλει να το επιλύσει μέσα στην εργάσιμη ημέρα εφόσον αυτό
ανακοινωθεί στον ανάδοχο έως τις 14:00 και την επομένη εργάσιμη εφόσον αυτό
ανακοινωθεί στον ανάδοχο μετά τις 14:00 της προηγούμενης ημέρας
2.2.2.8 Η μεταφορά των αρχείων στον νέο εικονικό εξυπηρετητή που θα εγκατασταθεί
θα πραγματοποιηθεί δίχως την απώλεια αρχείων και της σύνδεσης του υπάρχοντος
εξυπηρετητή με το σύστημα αρχειοθέτησης αρχείων Symantec Enterprise Vault, το
οποίο διαθέτει ο ΕΟΤ
2.3 Εκπαίδευση(Microsoft Exchange Server 2016 και Mιcrosoft Active Directory
2012)
2.3.1 Εκπαίδευση (Microsoft_Exchange Server 2016)

2.3.1.1 Εκπαίδευση 4 υπαλλήλων ΕΟΤ στο Microsoft Exchange Server 2016
συνολικής διάρκειας 8 ωρών. Η εκπαίδευση θα γίνει στον χώρο της Υπηρεσίας, μετά
την ολοκλήρωση της εγκατάστασης – παραμετροποίηση του συστήματος.
2.3.1.2 Αντικείμενο εκπαίδευσης: Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο
και πρακτική εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της παραμετροποίησης του Microsoft
Exchange Server 2016, της συγγραφής κανόνων προώθησης μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συγκεκριμένους διακομιστές καθώς και οτιδήποτε
άλλο αντικείμενο κρίνει σκόπιμο ο ανάδοχος, ώστε οι υπάλληλοι του ΕΟΤ να
διαχειριζονται αποδοτικά το σύστημα κατά την περίοδο της παραγωγικής λειτουργίας
του (διαχειριστικά εργαλεία Microsoft Exchange 2016, νέες δυνατότητες Microsoft
Exchange 2016, δημιουργία mailboxes, λήψη αντιγράφων ασφαλείας mailboxes).
2.3.2 Εκπαίδευση (Microsoft_Active_Directory 2012)

2.3.2.1 Εκπαίδευση 4 υπαλλήλων ΕΟΤ στο Microsoft Active Directory 2012
συνολικής διάρκειας 8 ωρών. Η εκπαίδευση θα γίνει στον χώρο της Υπηρεσίας, μετά
την ολοκλήρωση της εγκατάστασης – παραμετροποίηση του συστήματος.
2.3.2.2 Αντικείμενο εκπαίδευσης: Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο
και πρακτική εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της παραμετροποίησης του Microsoft
Active Directory 2012, της συγγραφής κανόνων προώθησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε συγκεκριμένους διακομιστές καθώς και οτιδήποτε άλλο αντικείμενο
κρίνει σκόπιμο ο ανάδοχος, ώστε οι υπάλληλοι του ΕΟΤ να διαχειριζονται αποδοτικά
το σύστημα κατά την περίοδο της παραγωγικής λειτουργίας του (διαχειριστικά
εργαλεία Microsoft Active Directory 2012, νέες δυνατότητες Microsoft Active
Directory2012).
2.4 Συντήρηση-Εγγυήσεις

2.4.1 Η όλη εγκατάσταση θα συνοδεύεται θα υποστηρίζεται, μετά την οριστική
παραλαβή του έργου, από την ανάδοχο εταιρεία όσον αφορά την καλή λειτουργία της
για τρία (3) έτη και μέχρι 24 ώρες ανά έτος. Κάθε βλάβη θα αποκαθίσταται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την γνωστοποίηση του προβλήματος
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3. Η/Υ_Σταθμοί εργασίας - Φορητοί Η/Υ - Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου Οθόνες Η/Υ - Εκτυπωτές Α4 - Σαρωτές Α4

3.1. Η/Υ_Σταθμοί_εργασίας

3.1.1 Η/Υ με οθόνη,λειτουργικό σύστημα και παρελκόμενα (40 τεμάχια)

3.1.2 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι διεθνούς αναγνωρισμένου
κατασκευαστικού οίκου. Το προτεινόμενο σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας
με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά. Τα
τμήματα που συνθέτουν ο σύστημα του Η/Υ (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, μητρική)
να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, και θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σε
αυτά και στα κιβώτια, όπου θα είναι συσκευασμένα. Αυτά τα τμήματα (οθόνη,
πληκτρολόγιο, ποντίκι, μητρική) πρέπει να ικανοποιούν τα ISO, EC, Energy Star,
RoHS standards που απαιτούνται κατά περίπτωση. Τα συστήματα που θα
παραδοθούν πρέπει έχουν πιστοποίηση CE ή FCC ή TUV ή DOC class B ή A.
Τούτο αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό ή σχετική καταχώρηση στο
εγχειρίδιο του υλικού. Αν το υλικό έχει FCC ID (κωδικό FCC) τότε έχει πιστοποίηση
FCC και δεν απαιτείται άλλο υλικό. Προσοχή : Η πιστοποίηση αυτή αναφέρεται σε
όλο το υλικό και όχι σε εξαρτήματα του. Αν το υλικό δεν έχει κάποια από τις
παραπάνω πιστοποιήσεις και αποτελείται από εξαρτήματα που έχουν όλα
πιστοποίηση τουλάχιστον CE πρέπει να προσκομίζονται πιστοποιητικά ή εγχειρίδια
με σχετική καταχώρηση πιστοποίησης για κάθε εξάρτημα, Οι πλακέτες, μονάδες
σκληρών δίσκων να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής του
συστήματος Η/Υ, εγκεκριμένες από αυτό και να υπάρχει ειδική ένδειξη που το
βεβαιώνει
3.1.3 Επεξεργαστής με 2 πυρήνες. (όχι μέσω hyper-threading) Συχνότητα >=3.7Ghz,
L2 cache >=3MB, Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, 2 πυρήνες (όχι μέσω hyper
threading)

3.1.4 Μητρική_κάρτα με κατάλληλο chipset ώστε να εκμεταλλεύεται την
ενσωματωμένη στον επεξεργαστή κάρτα γραφικών

3.1.5 Κύρια_Μνήμη (Ποσότητα >=4GB, DDR3, Ταχύτητα >=1600Ghz)
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3.1.6 Δίαυλοι (1 υποδοχή PCI-Express 16x, 3 υποδοχές PCI-Express 1x, Θύρες USB
σύνολο >= 8 (4 USB 3),Δίαυλος SATA 2 >=1, Δίαυλος SATA 3 >= 2)

3.1.7 Σκληρός_δίσκος (Μαγνητικός, Χωρητικότητα >= 500GB, SATA III, Buffer
>=8MB)

3.1.8 Θύρες(Display Port 1.2, HDMI 1.4, Audio Line In, Audio Line Out, Ethernet)

3.1.9 Οπτικά_Μέσα (DVD R/W, Τεχνολογία dual layer)

3.1.10 1xExternal 5.25 ίντσες Bay

3.1.11 Κάρτα_δικτύου (10/100/1000, Auto sense, wake on LAN, PXE)

03.1.12 Κάρτα_γραφικών (Ενσωματωμένη στον επεξεργαστή)

3.1.13 Πληκτρολόγιο_ποντίκι (Ελληνικό πληκτρολόγιο USB-USB οπτικό ποντίκι)

3.1.14 Ασφάλεια(Δυνατότητα για προσθήκη Kesington Lock στο desktop)

3.1.15 Τροφοδοτικό [Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και των ενεργειακών
αναγκών του Η/Υ, θα πιστοποιείται από τα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Εάν
αυτό δεν προκύπτει από τα εγχειρίδια, θα πρέπει να υπάρχει στην προσφορά
πίνακας εκτίμησης των μέγιστων ενεργειακών αναγκών του Η/Υ. (Ενεργειακή
απόδοση >=92%, PSU Να υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του Η/Υ και να έχει
ισχύ ≤ 240W) ]
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εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
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3.1.16 Λειτουργικό Σύστημα (Windows 10 professional πλήρως εξελληνισμένο ή
νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
Προεγκατεστημένo από τον κατασκευαστή του Η/Υ, Να συνοδεύεται από το γνήσιο
cd/dvd εγκατάστασης και να υπάρχει η δυνατότητα επανεγκατάστασης από ειδικά
διαμορφωμένη περιοχή του σκληρού δίσκου και την επίσημη άδεια χρήσης)
3.1.17 Εγγύηση. (την επόμενη εργάσιμη ημέρα). Υλικά και εργασία (Τουλάχιστον 3
χρόνια εγγύησης από τον κατασκευαστή (H/Y + οθόνη + πληκτρολόγιο + ποντίκι), Η
υποστήριξη για προβλήματα που εμπίπτουν στην εγγύηση θα γίνεται στον χώρο του
Ε.Ο.Τ.)Φ
3.1.18 Πιστοποιήσεις (Energy Star >=5, WEEE, EPEAT, GOLD, CE, EU RoHS.)

3.1.19 Επίπεδα_θορύβου_με_αντίστοιχα_πιστοποιητικά.

3.1.20 Οθόνη (Ευρεία οθόνη >=23”, Ανάλυση οθόνης >=1920x1080, Χρόνος
απόκρισης <=5ms, Εγγύηση 3 ετών, Λόγος αντίθεσης στατικός 1000:1 ή
μεγαλύτερος, Να συνδέεται στον Η/Υ απευθείας μέσω Display Port (να περιλαμβάνει
το DP καλώδιο, χωρίς χρήση adaptor))
3.1.21 Όλα τα προϊόντα (υλικό + άδειες λειτουργικού) να είναι νέα και
αχρησιμοποίητα.

3.2 Οθόνη_Η/Υ

3.2.1 Οθόνη_Η/Υ (Τεμάχια 5)

3.2.2 Ευρεία οθόνη >=21,5 ιντσών

3.2.3 Ανάλυση_οθόνης >=1920x1080

Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
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3.2.4 Χρόνος_απόκρισης <=5ms

3.2.5 Εγγύηση 3 ετών

3.2.6 Λόγος αντίθεσης στατικός 1000:1 ή μεγαλύτερος

3.2.7 Σύνδεση στον Υπολογιστή μέσω VGA και DVI ή DP

3.2.8 Όλα τα προϊόντα να είναι νέα και αχρησιμοποίητα.

3.3. Λογισμικό_αυτοματισμού_γραφείου

3.3.1 Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office Standard 2013 ή νεώτερο
διαθέσιμο, πλήρως εξελληνισμένο. Το λογισμικό θα πρέπει να προσφερθεί σε μορφή
επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα, η οποία να παρέχει
το δικαίωμα μεταφοράς του σε άλλον προσωπικό υπολογιστή καθώς και το δικαίωμα
εγκατάστασης & χρήσης προηγούμενων εκδόσεών του. (Τεμάχια 40)
3.3.2 Όλα τα προϊόντα (άδειες λογισμικού) να είναι νέα και αχρησιμοποίητα.

3.4 Φορητοί Υπολογιστές

3.4.1 Φορητοί Υπολογιστές (Τεμάχια 4)

Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
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3.4.2 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι διεθνούς αναγνωρισμένου
κατασκευαστικού οίκου, το προτεινόμενο σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας
με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά

3.4. 3 Επεξεργαστής με 2 πυρήνες (Συχνότητα >=1.9Ghz, L2 cache >=2MB,
Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, 2 πυρήνες )

3.4.4 Μητρική_κάρτα με κατάλληλο chipset ώστε να εκμεταλλεύεται την
ενσωματωμένη στον επεξεργαστή κάρτα γραφικών

3.4.5 Κύρια_Μνήμη (Ποσότητα >=4GB, DDR3, Ταχύτητα >=1600Ghz)

3.4.6 Δίαυλοι(Θύρες USB σύνολο >= 3 (1 USB 3))

3.4.7 Σκληρός_δίσκος (Μαγνητικός, Χωρητικότητα >= 500GB)

3.4.8 Θύρες(Headphone out Mic In, HDMI, Ethernet)

3.4.9 Οπτικά_Μέσα (DVD R/W, Τεχνολογία dual layer)

3.4.10 Κάρτα_δικτύου (10/100/1000, Auto sense, wake on LAN, PXE)

3.4.11 Κάρτα_γραφικών (Ενσωματωμένη στον επεξεργαστή)

Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
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3.4.12 Ασφάλεια(Δυνατότητα για προσθήκη Kesington Lock στο desktop)

3.4.13 Λειτουργικό Σύστημα [Windows 10 professional πλήρως εξελληνισμένο ή
νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
Προεγκατεστημένo από τον κατασκευαστή του Η/Υ, Να υπάρχει η δυνατότητα
επανεγκατάστασης από ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του σκληρού δίσκου και την
επίσημη άδεια χρήσης]
3.4.14 Εγγύηση. Υλικά και εργασία (Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύησης από τον
κατασκευαστή, η υποστήριξη για προβλήματα που εμπίπτουν στην εγγύηση θα
γίνεται στον χώρο του Ε.Ο.Τ)

3.4.15 Οθόνη [Ευρεία οθόνη >=15 ίντσες, Ανάλυση οθόνης >=1376x768, Χρόνος
απόκρισης <=5ms]

3.4.16 Όλα τα προϊόντα (υλικό + άδειες λογισμικού) να είναι νέα και
αχρησιμοποίητα.

3.5 A4 Εκτυπωτές

3.5.1 Εκτυπωτές Α4 (6 Τεμάχια)

3.5.2 Τεχνολογίας Laser

3.5.3 Μέγεθος χαρτιού Α4

3.5.4 Διασύνδεση (USB 2 και θύρα Ethernet)

Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
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3.5.5 Ασπρόμαυρη_Εκτύπωση

3.5.6 Έγχρωμη_Eκτύπωση

3.5.7 Ταχύτητα_Eκτύπωσης(Έως 33 σελίδες ανά λεπτό)

3.5.8 Ανάλυση_εκτύπωσης (600x600 dpi)

3.5.9 Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας(>= 50.000 σελίδες)

3.5.10 Υποστήριξη_λειτουργικών (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, MAC OS
X)

3.5.11 Μέγιστο μέγεθος σελίδας Α4

3.5.12 Τροφοδοσία χαρτιού >=150 φύλλα

3.5.13 Όλα τα προϊόντα να είναι νέα και αχρησιμοποίητα

3.6 Σαρωτές_Α4

Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
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3.6.1 Σαρωτές_Α4 (2 Τεμάχια)

3.6.2 Αυτόματος_τροφοδότης

3.6.3 Λειτουργικό(MAC OS 10.x, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, MAC OS X)

3.6.4 Transparency_adapter

3.6.5 Ανάλυση>=1200x2400

3.6.6 Ταχύτητα σάρωσης <=7sec

3.6.7 Σάρωση_διπλής_όψης

3.6.8 Όλα τα προϊόντα να είναι νέα και αχρησιμοποίητα

4. Υλικά-αναλώσιμα εξυπηρετητών

4.1 Μνήμη εξυπηρετητών

4.1.1 Μνήμη 16GB [1x16GB, 2Rx4, 1.5V] PC3/12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP
DIMM , για IBM server X3650 M4 ( 12 Τεμάχια)
4.1.2 Όλα τα προϊόντα να είναι νέα και αχρησιμοποίητα

Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 3/Σταθμοί
εργασίας-Φορητοί Η/ΥΟθόνες Η/Υ Εκτυπωτές Α4 Σαρωτές Α4
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
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εξυπηρετητών
4.2 Κάρτες δικτύου εξυπηρετητών

4.2.1 Quad Port GbE Adapter (90Y9352) για IBM server X3650 M4 (3 Τεμάχια)

4.2.2 Όλα τα προϊόντα να είναι νέα και αχρησιμοποίητα

4.3 Σκληροί δίσκοι εξυπηρετητών

4.3.1 HDD(1,2TB 2.5” 10K 6GB SAS (new)) (2 Τεμάχια)

4.3.2 HDD(1TB 2.5” 7.2K SAS NL (new))

(2 Τεμάχια)

4.3.3 HDD(HP SAS 72GB 2.5” 7.2K hot plug (refurbished)) (4 Τεμάχια)

4.3.4 Όλα τα προϊόντα να είναι νέα και αχρησιμοποίητα

4.4 Μπαταρίες ελεγκτών εξυπηρετητών

4.4.1 HP Battery For Smart Array P400 Controller» - Part Number “398648-001”. Για
ελεγκτές εξυπηρετητών με serial number: P61630D9SUG01I P61630D9SUG01L
P61630D9SUG03E P61630D9SUI8IT P61630D9SUI8IS (7 Τεμάχια)
4.4.2 Όλα τα προϊόντα να είναι νέα και αχρησιμοποίητα

4.5 Κασέτες(αντιγράφων ασφαλείας)

4.5.1 LTO6 Data Cartridge (10 Τεμάχια)

4.5.2 LTO5 Data Cartridge (5 Τεμάχια)

4.5.3 Όλα τα προϊόντα να είναι νέα και αχρησιμοποίητα

5 Λοιπός εξοπλισμός Πληροφορικής

Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 4/ανταλλακτικάαναλώσιμα
εξυπηρετητών
Ομάδα 5/αναλώσιμα
και λοιπός εξοπλισμός
Πληροφορικής
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5.1 ΠΟΝΤΙΚΙΑ USB (Τεμάχια 15) Τεχνολογία Optical, Χρήση: Desktop, Σύνδεση:
ενσύρματη USB, αριθμός πλήκτρων >=2, κατευθύνσεις τροχού κύλισης: 2, DPI >=
1000
5.2 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ USB (Τεμάχια 5) Χρήση: Desktop, Σύνδεση: ασύρματη,
αριθμός πλήκτρων >=2, κατευθύνσεις τροχού κύλισης: 2, DPI >= 1000, τύπος
μπαταρίας: AA, μέγιστος αριθμός μπαταριών: 2
5.3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ USB (Τεμάχια 15) Χρήση: Desktop, Σύνδεση: Ενσύρματη USB,
Διάταξη πλήκτρων: Αγγλική/Ελληνική
5.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 1TB USB3 2.5” (Τεμάχια 4)

5.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ SATA3 1TB, 3.5”, Τεχνολογία: Μαγνητική, 7200
rpm, >=32MB cache (Τεμάχια 10)
5.6 ΜΗΤΡΙΚΕΣ SOCKET 775 (DDR2-DDR3) (Τεμάχια 2)

5.7 ΜΗΤΡΙΚΕΣ (ΑΜ3+, chipset 970, 4 slots DDR3) (Τεμάχια 3)

5.8 CPU(AMD FX 6-core, >=3.5Ghz) - BOX (Τεμάχια 2)

5.9 CPU (AMD FX 8-core, >=4.0Ghz) - BOX (Τεμάχια 1)

5.10 Midi Case(Micro and Standard ATX, no PSU) (Τεμάχια 3)

5.11 GPU GTX 950 2GB ή αντίστοιχων επεξεργαστικών-ενεργειακών επιδόσεων
(Τεμάχια 4)
5.12 32GB USB STICKS (Τεμάχια 4)

5.13 8GB USB STICKS (Τεμάχια 20)

5.14 UTP ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 3M (CAT5) (Τεμάχια 50)

5.15 UTP ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 5M (CAT5) (Τεμάχια 20)

5.16 UTP ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 10M (CAT5) (Τεμάχια 10)

5.17 UTP ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 20M (CAT5) (Τεμάχια 6)
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5.18 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ [CORSAIR VS SERIES-550W ή ισοδύναμα] (Τεμάχια 22)

5.19 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ [CORSAIR VS SERIES-650W ή ισοδύναμα] (Τεμάχια 3)

5.20 ΗΧΕΙΑ Η/Υ ΑΠΛΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ (Τεμάχια 6)

5.21 5 PORT SWITCH 1Gbps (Τεμάχια 15)

5.22 8 PORT SWITCH 1Gbps (Τεμάχια 4)

5.23 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ >= 400ML (Τεμάχια 5)

5.24 ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ 3g (Τεμάχια 2)

5.25 READER HDD (Τεμάχια 1)

5.26 VGA ΣΕ DVI ΚΑΛΩΔΙΟ (Τεμάχια 2)

5.27 HUB USB 3.0 (Τεμάχια 4)

5.28 ΨΥΚΤΡΕΣ [socket 775 και AM3+] (Τεμάχια 5)

5.29 Όλα τα προϊόντα να είναι νέα και αχρησιμοποίητα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Υπόδειγμα σύμβασης
Στην Αθήνα σήμερα, την
2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.), που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Αναστασίου Tσόχα 7 (Αμπελόκηποι), Τ.Κ. 115 21, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο
Δημήτρη Τρυφωνόπουλο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του
Ν. 3878/2010, την υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015 απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
(ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ/06-11-2015) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ και την υπ’ αριθ. 45/27-11-2015 (ΦΕΚ
2587/Β/01-12-2015) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα
του ΕΟΤ, αφετέρου δε της εταιρείας με την επωνυμία
που εδρεύει
και στην
και εκπροσωπείται στην παρούσα από
, ο/η οποία
ενεργεί εν προκειμένω επ’ ονόματι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας και λαμβάνοντας
υπόψη την με αρ. πρωτ.
, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα
εξής:
ΠΡΟΟΙΜ ΙΟ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), με την με Α.Π. ……………………………….. απόφαση Γενικού
Γραμματέα Ε.Ο.Τ. προέβη σε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου:
«Προμήθεια λογισμικού και υλικού για την ολοκληρωμένη κάλυψη της νέας υποδομής Πληροφορικής του ΕΟΤ»,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την/τις Ομάδα/ες ……. (θα αναγραφεί αναλυτικά το έργο ) κατακυρώθηκε
και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ. …………….. απόφαση ΕΟΤ υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία
…………………….., σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. …………………… διακήρυξης και με βάση την με αρ.
πρωτ. ………….. προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.
Η εταιρεία, που στο εξής θα αποκαλείται «ανάδοχος», δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των
προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε
αυτά, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούς.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα σύμβαση ο ΕΟΤ αναθέτει στην ανάδοχο εταιρεία όπως κατά τα άνω αυτή εκπροσωπείται, την
προμήθεια :
(θα αναγραφεί αναλυτικά το έργο, ο προϋπολογισμός του και οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Δ)

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚ ΕΙΑ , ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟ Υ ΕΡΓΟ Υ
Η ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει :
(θα αναγραφούν αναλυτικά ότι προβλέπεται από τη διακήρυξη & τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Δ)
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ΑΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, εκτελώντας όλες
τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με την διακήρυξη, την προσφορά του, την απόφαση
κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά καλείται να αποζημιώσει κατά νόμο τον ΕΟΤ.
Η ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Ε.Ο.Τ.
Η ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της αύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς
του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε θετική και
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το
ύψος του ποσού της σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Ο Ε.Ο.Τ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την
εκτέλεση του Έργου. Ο Ε.Ο.Τ. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό της αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που η ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα
είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Ε.Ο.Τ. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών
από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών
τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν
έναντι του Ε.Ο.Τ. ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των
άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που η ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης
οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Η ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε
τρίτους (πλέον των αναφερομένων στην Προσφορά της) μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε
να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται,
κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., η
ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση
αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση η ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές της υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται
συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά
τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται
έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης,
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως
Τράπεζας.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός
εκ των μελών που απαρτίζουν την Ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ.
κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου
μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης της Αναδόχου, όταν αυτή
αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτής σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται
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αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη
σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Η Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, δύναται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους τους οποίους θα έχει
προσδιορίσει στην Προσφορά του και για το προσδιοριζόμενο τμήμα αυτής.
Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους, που έχει περιλάβει δεσμευτικά στις
αρχικές προτάσεις της. Εάν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί η αντικατάσταση κάποιου από τους αρχικά
προβλεπόμενους υπεργολάβους, αυτή θα πραγματοποιείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον ΕΟΤ
για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ΕΟΤ.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον ΕΟΤ (Αναθέτουσα Αρχή).
Η Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των
υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των
υπαλλήλων του.
Ο ΕΟΤ δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από την ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε
άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του,
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, η δε ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της ΕΟΤ σε εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξεύρεση
αντικαταστάτη.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας της αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που
έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, η ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από την ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη /
υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση
του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του
Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο
πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο
αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.
Επίσης ο ΕΟΤ δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από την ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και
κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που έχουν:
 κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα.
 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 Όσοι υποψήφιοι ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ
60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα
Αρχή
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά η ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΙΔΙΚΟ Ι Ο ΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠ ΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟ Υ
Το παρόν άρθρο αφορά μόνο στην ανάδοχο εταιρεία της Ομάδας 2 και ειδικότερα θα αναγραφούν τα
αναφερόμενα του άρθρου 22 της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Ρητά συμφωνείται ότι αποκλείεται σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου και
γενικά οποιαδήποτε αναθεώρηση τιμών, ακόμη και αν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 388 του Αστικού
Κώδικα, καθόσον η ανάδοχος παίρνοντας μέρος στον διεξαχθέντα διαγωνισμό και υπογράφοντας την παρούσα,
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δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη του τις όποιες ενδεχόμενες μεταβολές στις τιμές των υλικών και των ημερομισθίων,
κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου, τις οποίες και έχει συνυπολογίσει.
Σε περίπτωση γενικής απεργίας ή απεργίας του κλάδου που αφορά τις συμφωνούμενες εργασίες, υπολογίζεται
η καθυστέρηση κατά την έναρξη και ολοκλήρωση της παράδοσης, δεν μεταβάλλεται όμως η τιμή μονάδας αλλά
παραμένει εκείνη της προσφοράς.
Δυνατότητα αναθεώρησης ή αναπροσαρμογής των τιμών, που έχουν συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση
αποκλείεται για οποιονδήποτε λόγο, εξαιρουμένης της αναθεώρησης λόγω της αναπροσαρμογής του ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ ΡΗΣΗΣ
Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία (αφορά στις Ομάδες 1, 2 και 3) για εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας
και συντήρησης, κατέθεσε στον ΕΟΤ την υπ΄ αριθμ. ……………………………………..εγγυητική επιστολή της
Τράπεζας ………………………….. …ποσού ύψους ……………………………………………. ευρώ ( ……………..
€) το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
σύμφωνα με τον χρόνο που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές και θα επιστραφεί στην αντισυμβαλλόμενη
εταιρεία μετά το πέρας των συμβατικών της υποχρεώσεων. Ημερομηνία έναρξης της περιόδου καλής
λειτουργίας και συντήρησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών και
υπηρεσιών.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΤ σε βάρος της αναδόχου, ο ΕΟΤ δικαιούται να προβεί σε
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω ποινικής ρήτρας, υπέρ του ΕΟΤ και σε βάρος του αναδόχου, και να
απαιτήσει αποζημίωση από τον ανάδοχο για κάθε είδους θετική και αποθετική ζημία.
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η αμοιβή της αναδόχου ορίζεται στο συνολικό ποσό των ……………………………….. ευρώ (………… €) πλέον
ΦΠΑ, ήτοι ……………………………. ευρώ (………….. €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αφορά :
(θα αναγραφούν αναλυτικά τα είδη / υπηρεσίες και η τιμή κατακύρωσης αυτών)
Πέραν του ως άνω συμφωνηθέντος ποσού, ο ΕΟΤ, ουδεμία άλλη οικονομική υποχρέωση θα υπέχει έναντι της
αντισυμβαλλόμενης εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου για αμοιβές και πάσης φύσεως δαπάνες σχετικά με την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου ανά
ομάδα, όπως αυτά αποτυπώνονται στην οικονομική προσφορά της αναδόχου και της κατακυρωτικής απόφασης
του ΕΟΤ.
Η εκκαθάριση του λογαριασμού θα γίνεται με την υποβολή των νόμιμων δικαιολογητικών, ως και γενικά κάθε
νόμιμου δικαιολογητικού (όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), όποιο άλλο δικαιολογητικό
προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί
από τις υπηρεσίες ελέγχου και του ταμείου του ΕΟΤ, για καθεμία παρτίδα είδους που παραδίδεται, η δε
πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία.
Πληρωμή θα γίνεται μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στον ΕΟΤ.
Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται, ότι η προθεσμία πληρωμής αρχίζει από την υποβολή όλων των αναγκαίων
δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και πληρωμή.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘ ΕΣΜΗ ΠΑΡΑ ΔΟΣΗ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος/υπηρεσία παραδοθεί ως απαιτείται από τους όρους της διακήρυξης
και της σύμβασης μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007, επιβάλλεται, εκτός
των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και ποινική ρήτρα ίση με το 3% της αξίας του κάθε
είδους που δεν έχει παραληφθεί για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι είκοσι (20) ημερολογιακές
ημέρες.
Αφού εξαντληθεί αυτή η περίοδος ποινικής ρήτρας, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει την ανάδοχο
έκπτωτη.
2. Η παραπάνω υποχρέωση ποινικής ρήτρας την οποία η ανάδοχος αποδέχεται και συνομολογεί δεν αποκλείει την
αποζημίωση του ΕΟΤ για οποιαδήποτε ζημιά του από τις ως άνω παραβάσεις.
3. Η επιβολή της ποινικής ρήτρας επέρχεται με απόφαση του Ε.Ο.Τ. που κοινοποιείται στον ανάδοχο, το ποσό δε
αυτής σε περίπτωση άρνησης της αναδόχου να το καταβάλει, θα εισπράττεται δια καταπτώσεως της εγγυητικής
επιστολής που έχει καταθέσει η ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αλλιώς κατά τη
διαδικασία του ΚΕΔΕ.
4. Πέραν της ανωτέρω ποινής ρητώς συνομολογείται ότι ο ΕΟΤ δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει την σύμβαση
και να αξιώσει από την ανάδοχο αποζημίωση για την ζημιά που υφίσταται από την λύση της συμβάσεως.
5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν η ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε εργάσιμες ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
7. Οι ρήτρες καθυστέρησης θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την
πληρωμή του αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση καλής εκτέλεσης,
καλής λειτουργίας και συντήρησης.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Σ ΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ Α ΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σε περίπτωση παράβασης από την ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της υπ’ αριθ. ……………… διακήρυξης
και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, ο ΕΟΤ δικαιούται να κηρύξει με
απόφασή του την ανάδοχο, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για τον ΕΟΤ. Στην περίπτωση αυτή, θα
επέρχονται σε βάρος της αναδόχου οι συνέπειες της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και θα ευθύνεται
αυτός για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας του Ε.Ο.Τ. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η
έκπτωση.
2. Αφού κηρυχθεί έκπτωτος η ανάδοχος, ο ΕΟΤ μπορεί να αναθέσει ελεύθερα την εκτέλεση της εργασίας σε άλλη
εταιρεία από τις συμμετέχουσες στον διαγωνισμό (κατά σειρά μειοδοσίας). Στην περίπτωση αυτή η επιπλέον
δαπάνη, που τυχόν προκύψει (πέρα από την προβλεπόμενη σύμβαση με την έκπτωτο ανάδοχο), θα βαρύνει την
έκπτωτο και θα εισπραχθεί σύμφωνα με το Κώδικα Δημοσίων Εσόδων όπως θα ισχύει.
3. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις της αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή έμμεσα
την εκτέλεση της σύμβασης με τον ΕΟΤ, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο ΕΟΤ έναντι των
τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και
γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων, που θα αφορά με
οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της συμβάσεως με τον ΕΟΤ και τις οποίες δαπάνες,
απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο/οι ανάδοχος/οι.
Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο/οι ανάδοχος υπέχει/ουν έναντι του ΕΟΤ υποχρέωση να
αποκαταστήσει/ουν πλήρως οποιαδήποτε ζημία του ΕΟΤ, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του ΕΟΤ και να
επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τον ΕΟΤ, παράλληλα δε η/οι ανάδοχος/οι,
προσεπικαλούμενος/οι από τον ΕΟΤ, υποχρεούται/ούνται να ασκήσει/ουν κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση
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υπέρ του ΕΟΤ σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει/ουν στον ΕΟΤ όλες τις δαπάνες για τη δίκη του
ΕΟΤ στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει η/οι ανάδοχος/οι έναντι του ΕΟΤ και για οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή
πράγματα ήθελε προκληθεί από την/τους ανάδοχο/ους και τα όργανα αυτής/ών κατά την εκτέλεση της
συμβάσεώς της/τους με τον ΕΟΤ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενη/οι αυτή/οί αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση
της/τους την καταγγελία της σύμβασης από τον ΕΟΤ, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
και την αποκατάσταση από τον/τους ανάδοχο/ους κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση που η ανάδοχος επικαλεστεί ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει
στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση όσο και την ερμηνεία της παρούσας εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ.
…………………….. διακήρυξης του Ε.Ο.Τ., οι κατακυρωτικές και λοιπές αποφάσεις του Ε.Ο.Τ., ως αναθέτουσας
αρχής, οι όροι της παρούσας σύμβασης ως και η προσφορά της αναδόχου και συμπληρωματικά οι διατάξεις
του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ, Π.Δ. 118/2007), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Ο ΕΟΤ και η ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία τριών (3) μηνών
από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα
Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα και τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και δέχονται ως έχοντα
αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των πιο πάνω αναφερομένων διαφορών και ενώπιον
των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και
Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΠΙΔΟΣ ΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, εντολές, δικόγραφα κ.λ.π. της Υπηρεσίας που αφορούν την εκτέλεση της
παρούσης σύμβασης και κάθε απαίτηση, αξίωση, αμφισβήτηση, ή δίκη σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της
παρούσης θα θεωρούνται ότι κοινοποιήθηκαν νόμιμα στην ανάδοχο εάν κοινοποιούνται στην διεύθυνση της
αναδόχου όπως αυτή αναφέρεται στην αρχή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση όμως που είναι ανακριβής
η διεύθυνση αυτή ή που άλλαξε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του ΕΟΤ, κάθε κοινοποίηση θα γίνεται στον
Γραμματέα των Πρωτοδικών της Αθήνας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος της αναδόχου εκ μέρους της με την
παρούσα σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 14
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής γίνεται μόνον έπειτα από
γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών .

55

ΑΡΘΡΟ 15
Όλα τα λοιπά θέματα που αφορούν την προμήθεια αυτή και δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο της σύμβασης
ρυθμίζονται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προσφορές (τεχνική και
οικονομική) του προμηθευτή και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε τρία (3)
όμοια πρωτότυπα, από τα τρία αντίτυπα τα δύο έλαβε ο Ε.Ο.Τ. και το άλλο η ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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