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1. Η «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.», εφεξής καλουμένη για
συντομία «Ε.Ε.Τ.Α.Α.», για τις ανάγκες του Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης εφεξής καλούμενου
για συντομία «ΕΦ∆-ΕΕΤΑΑ» αποφάσισε να προβεί στην προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για
την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) servers, καθώς και των συναφών υλικών που
απαιτούνται για τη σωστή στήριξη και ανάρτησή τους σε RACK, προσωπικών υπολογιστών και
συμπληρωματικού εξοπλισμού πληροφορικής, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της.
Η προμήθεια αυτή αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης «Παροχή Υπηρεσιών και Κάλυψη
Λειτουργικών ∆απανών της ΕΕΤΑΑ ΑΕ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013», η
οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρμογής», Άξονας Προτεραιότητας «Υποστήριξη Επιτελικών ∆ομών, Λειτουργιών και
∆ικαιούχων Φορέων» του ΕΣΠΑ, με κωδικό Πράξης ΟΠΣ 390246.
Πληροφορίες: ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (οδός Μυλλέρου 7377, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 2131320700, φαξ 2131320707) κος Γεώργιος
Γαβαθάς.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Γραφείο ∆ιοίκησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ.
2131320608, φαξ 2131320612)
3. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
3.1.

∆ιαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.2.

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τις Προσφορές τους, προκειμένου να αξιολογηθούν,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.

3.3.

Περίληψη της παρούσας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στη διεύθυνση
www.eetaa.gr, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας Προσφορά.

4.2.

Οι Προσφορές στο διαγωνισμό, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά/στοιχεία που
ζητούνται στην παρούσα, πρέπει να κατατίθενται (σύμφωνα με το άρθρο 17 της
παρούσας) στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

4.3.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταθέσουν τις Προσφορές τους στο διαγωνισμό από
την επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και μέχρι τη 19/04/2013
και ώρα 13:00, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.

4.4.

Η αποσφράγιση των φακέλων Προσφοράς της παρούσας θα πραγματοποιηθεί σε
δημόσια συνεδρίαση στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., την 19/04/2013 και ώρα 13:00.
Στην αποσφράγιση κάθε υποψήφιος μπορεί να παραστεί δια του νομίμου εκπροσώπου
του ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
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5. ΓΛΩΣΣΑ
5.1.

Οι Προσφορές στο διαγωνισμό, τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε
παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, αίτησης, κλπ, από και προς την
Ε.Ε.Τ.Α.Α., διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα.

5.2.

Τεχνικοί όροι, που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να
αναγράφονται στην Αγγλική.

5.3.

Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός
της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα
με την Ελληνική νομοθεσία.

5.4.

Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό που συνοδεύει το φάκελο Προσφοράς, εφόσον
είναι στην Αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφραστεί.

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
6.1.

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού (εφεξής «Έργο») αποτελεί η προμήθεια δύο
(2) servers που θα αναρτηθούν σε ήδη υφιστάμενο στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. RACK,
καθώς και των συναφών υλικών που απαιτούνται για τη σωστή στήριξη και ανάρτησή
τους σε αυτό, προσωπικών υπολογιστών και συμπληρωματικού εξοπλισμού
πληροφορικής.

6.2.

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, θα
πρέπει:
α) να προμηθεύσει την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και να συναρμολογήσει στην έδρα της δύο (2)
servers, αναρτημένους στο ήδη υφιστάμενο στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. RACK, το οποίο
υπάρχει ήδη στην ΕΕΤΑΑ, καθώς όλων των συναφών απαραιτήτων υλικών και ότι
απαιτείται για τη σωστή στήριξη και ανάρτηση των δύο (2) servers στο RACK,
β) να προμηθεύσει τριάντα (30) προσωπικούς υπολογιστές, και
γ) να προμηθεύσει την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και να εγκαταστήσει στην έδρα της το
συμπληρωματικό εξοπλισμό πληροφορικής, που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
της παρούσας.

6.3.

Η εξειδίκευση του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού, οι ποσότητες και οι
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του συνόλου του προς προμήθεια εξοπλισμού, που
θα κληθεί να προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας και τους Πίνακες Συμμόρφωσης που περιέχονται
σε αυτό.

6.4.

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση ή η επισκευή του
προς προμήθεια εξοπλισμού, σε περίπτωση βλάβης, εντός χρονικού διαστήματος
σαράντα οκτώ (48) ωρών κατα την διάρκεια της εγγύησης. Το σύνολο του
προς προμήθεια εξοπλισμού, που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄, θα συνοδεύεται
από τρία (3) χρόνια on Site Service (εγγύηση επισκευής), εκτός από όπου ρητά
προδιαγράφεται διαφορετικά.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει
από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε
άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για
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την εκτέλεση του Έργου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν αφορά σε πληροφορίες που αποτελούν κοινό
κτήμα, όχι όμως σαν αποτέλεσμα παράβασης της παρούσας παραγράφου. Η
επιβαλλόμενη με την παρούσα παράγραφο υποχρέωση εχεμύθειας θα ισχύει και μετά
τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.
7.2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη με επαγγελματική ικανότητα και
επάρκεια σε παρόμοιο αντικείμενο με αυτό της παρούσας.

7.3.

Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή με καθ’ οιονδήποτε τρόπο της
συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α., με την εξαίρεση της
απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του. Για οποιαδήποτε ανακοίνωση που θα αφορά
στη Σύμβαση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διαφήμιση ή την προβολή του, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά την έγγραφη έγκριση της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

7.4.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε ∆ιεύθυνση ή Τμήμα της
Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της Σύμβασης.

7.5.

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια του προς προμήθεια
εξοπλισμού, στο σύνολό του, και ο οποίος θα παραδοθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε εκτέλεση
της Σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του, υποχρεούμενος σε
περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμα και σε
αντικατάστασή του, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

7.6.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή
βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α., του προσωπικού της ή
τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας, που είναι δυνατό να
προκληθεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης αυτής από
τον Ανάδοχο ή τους τυχόν υπεργολάβους αυτού, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα των προς προμήθεια αγαθών και του εξοπλισμού.

7.7.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία που μπορεί να
επέλθει στα αγαθά ή στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.

7.8.

Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων ή
συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου
ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που τυχόν του
χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις παρεπόμενες υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος
ευθύνεται εις ολόκληρον μετά των ανωτέρω προσώπων έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

7.9.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει
κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική
νομοθεσία.

7.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Α.Α., σε
περίπτωση που, πέραν τυχόν υπεργολάβων, οι οποίοι θα πρέπει ρητά να δηλώνονται
στην Προσφορά του, προτίθεται να συνεργαστεί με τρίτους, όπως εξωτερικούς
συμβούλους, προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών κλπ, προκειμένου να εξασφαλίσει
την επιτυχή υλοποίηση του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού.
7.11. Παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων του Έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. το σύνολο των κατά νόμο
απαλλοτριωτών πνευματικών δικαιωμάτων του παραχθησόμενου από αυτόν
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πρωτοτύπου έργου ή υλικού, παρέχοντας στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. το δικαίωμα αποκλειστικής
εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής και χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του υλικού που θα
ετοιμάσει ή παράξει ο Ανάδοχος του για όλη τη διάρκεια ισχύος των πνευματικών
δικαιωμάτων. Ειδικότερα:
α) Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων (περιουσιακών και απαλλοτριωτών
ηθικών) του παραχθησομένου από τον Ανάδοχο πρωτοτύπου έργου ή υλικού ανήκει
αποκλειστικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., άλλως και σε κάθε περίπτωση περιέρχεται σε αυτήν
έναντι της καταβολής της συμφωνούμενης αμοιβής. Μόνη η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται στη
χρήση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών, στην αδιακώλυτη άσκηση όλων των
εξουσιών που απορρέουν από αυτά, σε ολόκληρο τον κόσμο, και την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο περαιτέρω διάθεσή τους, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω
αξίωση προς τούτο, εν εξοφλήσει της συμφωνηθείσης αμοιβής. Έτσι, η Ε.Ε.Τ.Α.Α.
δικαιούται να εκμεταλλεύεται, αναπαράγει και χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το
υλικό που θα ετοιμάσει ή παραγάγει ο Ανάδοχος για όλη τη διάρκεια ισχύος των
πνευματικών δικαιωμάτων.
β) Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε τρίτους
καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα του πρωτοτύπου υλικού
που παρήγαγε ή του υλικού που του παραδόθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της
παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Ε.Τ.Α.Α..
γ) Με την ολοκλήρωση του Έργου, οποιοδήποτε υλικό σχετίζεται με το Έργο, είτε
αυτό το υλικό το παρήγαγε ο Ανάδοχος είτε του παραδόθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., θα
πρέπει να παραδοθούν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., ως σύνολο αλλά και κάθε επιμέρους αρχείο
χωριστά, σε τέτοια μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή, ή άλλη), ώστε η Ε.Ε.Τ.Α.Α.
να έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει, τροποποιεί ή επεμβαίνει σε αυτό κατά τη
βούλησή της.
δ) Αντίστοιχη απαγόρευση χρήσης του πρωτοτύπου υλικού που τυχόν παραχθεί για
την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή του υλικού που παραδόθηκε στον Ανάδοχο από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ισχύει
και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του Αναδόχου, τους οποίους θα πρέπει ο
Ανάδοχος να δεσμεύσει με αντίστοιχη ρήτρα παραχώρησης των πνευματικών
δικαιωμάτων, αναλόγου δε περιεχομένου με τα οριζόμενα στο ανωτέρω υπό στοιχείο
β, προ της σύναψης δε οποιασδήποτε συμφωνίας συνεργασίας.
ε) Για κάθε παράβαση των όρων των ανωτέρω υπό στοιχείων β και δ από τον
Ανάδοχο, ο τελευταίος θα υποχρεούται, ανεξαρτήτως της αξίωσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για
αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη, στην καταβολή ποσού που ανέρχεται στο 1,5%
του συνολικού τιμήματος του Έργου, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα, δίκαιη και
εύλογη, του Αναδόχου παραιτουμένου του δικαιώματος να αμφισβητήσει το ποσό
αυτό.
στ) Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία της με τον Ανάδοχο σε
περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών.
7.12. Περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι δυνατό να καθοριστούν με τη Σύμβασή
του με την Ε.Ε.Τ.Α.Α..
8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί από τον
Ανάδοχο εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα, από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
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Το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄, θα
συνοδεύεται από εγγύηση επισκευής (on Site Service) και θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη, εκτός
και εάν ρητά προδιαγράφεται διαφορετικά.
9. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού του παρόντος διαγωνισμού θα παραδοθεί και θα
εγκατασταθεί στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ΄ της παρούσας, όπου επίσης θα γίνει η εγκατάσταση του λογισμικού (αν και όπου
απαιτήται) από τον Ανάδοχο, σε συνεργασία με τους τεχνικούς της Ε.Ε.Τ.Α.Α..
10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
10.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για
ξεπεράσει το ποσό των τριάντα
τριάντα δύο λεπτών του ευρώ
σαράντα χιλιάδων ευρώ (€
γίνονται σε Ευρώ.

την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται και δεν θα
δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και
(€ 32.520,32), χωρίς Φ.Π.Α., ή το ποσό των
40.000,00), με Φ.Π.Α.. Όλες οι πληρωμές θα

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και
δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας.
10.2. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε. από τη Σ.Α.Ε.
355/8 με κωδικό Πράξης Σ.Α. 2012ΣΕ35580004 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» του ΕΣΠΑ.
11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
11.1. Ο Ανάδοχος, για την πληρωμή της αμοιβής του υποχρεούται στην έκδοση των
σχετικών τιμολογίων.
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τριάντα (30) ημέρες
από την παραλαβή των σχετικών τιμολογίων που θα εκδοθούν από τον Ανάδοχο μετά
την πλήρη και οριστική παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη θέση σε
λειτουργία του συστήματος, και την οριστική παραλαβή του προς προμήθεια
εξοπλισμού και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας.
Ο Ανάδοχος, για την πληρωμή της αμοιβής του υποχρεούται στην έκδοση των
σχετικών τιμολογίων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση ή
εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν.
11.2. Κατά την πλήρη και οριστική παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και τη θέση
σε λειτουργία του συστήματος, και εφόσον έχει γίνει η οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του Έργου, θα εκδοθεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συνόλου του Έργου, με το οποίο θα
πιστοποιείται η ολοκλήρωση και η οριστική παραλαβή του Έργου και το οποίο είναι
απαραίτητο για την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
Μετά την πλήρη και οριστική παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και
τη θέση σε λειτουργία του συστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ποσού ίσου με το 3% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., αντικαθιστώντας την Εγγυητική
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Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα άρθρα 21
και 22 της παρούσας.
11.3. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη ροή των χρηματοδοτήσεων του
Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Σε περίπτωση μη ομαλής ροής των
χρηματοδοτήσεων, που επιφέρουν τη μη έγκαιρη καταβολή πληρωμών από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α., ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί το Έργο, που του ζητείται
από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., κανονικά.
11.4. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε
υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της
συμφωνημένης αμοιβής από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δεν ευθύνεται για το χρόνο
ολοκλήρωσης των διαδικασιών που συνδέονται κατά νόμο με την καταβολή της
αμοιβής του Αναδόχου.
11.5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το Έργο
χρηματοδότηση, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με ειδική δήλωση
διακοπής και αζημίως την παροχή των υπηρεσιών, οπότε λύεται η Σύμβαση από την
περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο.
12. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
12.1. ∆εκτές γίνονται Προσφορές από ελληνικά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα έχοντας συσταθεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική
τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της
Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη με τη Συμφωνία Συμβάσεων
του Π.Ο.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 ή προερχόμενα από τρίτες χώρες
που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., εφόσον πληρούν τους όρους
που καθορίζονται στην παρούσα.
12.2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις
και σημαντική επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια σε υλοποίηση έργων παρόμοιων
με αυτό της παρούσας.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση, τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει
να συντρέχουν για το σύνολο των μελών της, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά.
Σε κάθε όμως περίπτωση τα μέλη που υποβάλλουν την από κοινού Προσφορά θα
πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα των αιτουμένων
με την παρούσα.
12.3. Η Ομάδα Έργου που θα παρουσιαστεί στην Προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να
αποτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα συντονίζει την Ομάδα Έργου και θα
έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου, και δύο (2) ή περισσότερα
έμπειρα στελέχη, κατάλληλα για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόμενου Έργου,
οι οποίοι θα αναλάβουν την υλοποίηση επιμέρους εργασιών.
Ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη του Αναδόχου, που θα αποτελέσουν την Ομάδα
Έργου, θα έχουν σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, τουλάχιστον οκταετή και
τετραετή αντίστοιχα αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική
επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια που να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις του
Έργου.
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Ο Υπεύθυνος Έργου θα έχει επιπλέον τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη
ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική επαγγελματική ικανότητα και
επάρκεια στη διοίκηση έργων (Project Management).
Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων που αφορούν στον Υπεύθυνο και στα
προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου θα αποδεικνύονται με αναλυτικά βιογραφικά
σημειώματα που θα περιλαμβάνονται στην Προσφορά.
12.4. Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση, τα στοιχεία που καθορίζονται στις
παρ. 14.2 έως και 14.6 και 14.9 της παρούσας πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος
ξεχωριστά.
12.5. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στην παρούσα διαδικασία, δεν
επιτρέπεται να συμμετάσχει σε περισσότερες της μιας Προσφορές (μπορεί δηλαδή να
υποβάλλει Προσφορά μόνο αυτοτελώς ή μόνο ως μέλος μίας και μόνο ένωσης
προσώπων), με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των Προσφορών στις οποίες
συμμετέχει.
13.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
13.1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και
μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό
και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού, συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του
υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην
παρούσα στο σύνολό τους.
13.2. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να
την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου
στους υποψηφίους.
13.3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων, που αναφέρονται στην παρούσα, φακέλων,
Προσφοράς, κλπ.
13.4. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της
Προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση
επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της Προσφοράς οδηγεί σε
αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό.
13.5. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ενώσεις, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
13.6. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο Προσφορά και για το σύνολο του προς
προμήθεια εξοπλισμού και των αιτουμένων υπηρεσιών της παρούσας επί ποινή
απαραδέκτου της Προσφοράς. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή
προσφορές για μέρος του προς προμήθεια εξοπλισμού και των αιτουμένων υπηρεσιών,
που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
13.7. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού,
θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψηφίους.
13.8. Οι Προσφορές (Τεχνικές και Οικονομικές) ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για
τρεις (3) μήνες από την επομένη της κατάθεσης τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του ανωτέρω προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς
των Προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., πριν από
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τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω
προβλεπόμενο.
13.9. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους
επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
13.10. Σε περίπτωση που υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει τμήματα της Σύμβασης
υπεργολαβικά σε τρίτους, υποχρεούται να το αναφέρει στην Προσφορά του,
καθορίζοντας τα τμήματα αυτά και τους συγκεκριμένους υπεργολάβους, χωρίς αυτό να
επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου.
Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω
πίνακα:
Περιγραφή τμήματος Έργου που
προτίθεται ο υποψήφιος
Ανάδοχος να αναθέσει σε
Υπεργολάβο

Επωνυμία Υπεργολάβου

Ημερομηνία
∆ήλωσης
Συνεργασίας

Ο ανωτέρω πίνακας θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από σχετικές δηλώσεις
συνεργασίας, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων των
υπεργολάβων, φέρουσα υποχρεωτικώς βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι
αποδέχονται να αναλάβουν την υλοποίηση του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου σε
περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον υποψήφιο
Ανάδοχο υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση, καθώς και υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 του εκπροσώπου του υποψηφίου Αναδόχου, φέρουσα
υποχρεωτικώς βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, περί του τμήματος του Έργου
που θα αναθέσει στο συγκεκριμένο υπεργολάβο.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραπτή συναίνεση της
Ε.Ε.Τ.Α.Α., όπου θα αναγράφεται ρητώς η αποδοχή του εκάστοτε υπεργολάβου, μόνος
δε υπεύθυνος έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας
παραμένει ο Ανάδοχος.
13.11. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να αναλάβει τμήμα της Σύμβασης
υπεργολαβικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει
στο διαγωνισμό είτε ως υπεργολάβος είτε ως υποψήφιος, κατά τα αναφερόμενα στην
παρ. 12.5 της παρούσας, με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό του συνόλου των
Προσφορών, στις οποίες συμμετέχει.
13.12. Σε περίπτωση υποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους υποψηφίους θα έθιγε έννομα
συμφέροντά τους, ο υποψήφιος υποχρεούται να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να τις αναφέρει ανακεφαλαιωτικά στην
αρχή της Προσφοράς. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα, αφορά
μόνο στην προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του υποψηφίου.
14. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
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Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω αναφερόμενα
δικαιολογητικά:
14.1. Επιστολή υποβολής Προσφοράς, την οποία υπογράφει ο υποψήφιος ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος του υποψηφίου και απευθύνεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Στην επιστολή αυτή
πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι ο υποψήφιος αποδέχεται την υλοποίηση του Έργου,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς
από ένωση, την επιστολή της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να υπογράφει είτε ο
κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης είτε το κάθε μέλος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός
του) χωριστά.
14.2. Εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, καταστατικό αυτού, που να αποδεικνύει
τη σύστασή του, μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
δημοσίευσης, όπου αυτό προβλέπεται και απαιτείται.
14.3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου, νομίμως δημοσιευμένη εφόσον αυτό
προβλέπεται και απαιτείται, από την οποία προκύπτουν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν
και δεσμεύουν τον υποψήφιο ή το κάθε μέλος της ένωσης.
14.4. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
14.5. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του υποψηφίου (μορφή της επιχείρησης –
οργανόγραμμα – εύρος δραστηριότητας – έτη λειτουργίας), του τεχνικού εξοπλισμού
και του προσωπικού που απασχολεί (κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια
αρχή).
14.6. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών λειτουργίας
του υποψηφίου ή του κάθε μέλους της ένωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία της
χρηματοοικονομικής ικανότητας του κάθε ενδιαφερόμενου.
14.7. Κατάλογο από τον οποίο να προκύπτει η ενασχόληση, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η
επαγγελματική ικανότητά τους κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 12.2 της παρούσας.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν κατάλογο με τις κυριότερες
παραγγελίες – παραδόσεις (από τέσσερις έως δέκα) παρομοίου αντικειμένου με αυτό
του διαγωνισμού (προμήθεια servers και λοιπού εξοπλισμού, ζητούμενες υπηρεσίες), οι
οποίες έχουν υλοποιηθεί κατά τα τελευταία τρία (3) έτη και έχουν συναφθεί με
μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ∆ΕΚΟ και δημόσιους
οργανισμούς. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ως
αντικείμενο, πέραν της προμήθειας, και την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Στον εν
λόγω κατάλογο θα αναφέρονται:
•

Τα στοιχεία του πελάτη.

•

Όνομα και τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας του πελάτη.

•

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου (υλικά – ποσότητες, εγκατάσταση,
υπηρεσίες).

•

Η αξία της σύμβασης.

•

Ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης.

Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΞΙΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ

1.
2.
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3.
4.
……
10.
Επιπλέον του ανωτέρω καταλόγου, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει
αντίγραφα των συμβάσεων, συστατικές επιστολές πελατών, τιμολόγια ή άλλα
αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία
(πελάτης, πρόσωπο επικοινωνίας, αντικείμενο της σύμβασης, αξία και ημερομηνίες
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης), καθώς και υπεύθυνη δήλωση
του υποψηφίου (ή του νομίμου εκπρόσωπού του), φέρουσα υποχρεωτικώς
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στον
κατάλογο είναι αληθή και ότι όλα τα σε αυτόν αναγραφόμενα έργα υλοποιήθηκαν
επιτυχώς.
14.8. Κατάλογο των στελεχών που θα απαρτίζουν την Ομάδα Έργου και αναφορά του
προτεινόμενου Υπεύθυνου Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου και τα λοιπά στελέχη της
Ομάδας Έργου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής, με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο Έργο
σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται, ότι υπάρχει
συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος Έργου και
ότι δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Ο ανωτέρω κατάλογος θα
συνοδεύεται υποχρεωτικά με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του Υπευθύνου και
των προτεινόμενων στελεχών της Ομάδας Έργου, προκειμένου ο υποψήφιος να
τεκμηριώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την Ομάδα Έργου,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 12.3 της παρούσας.
14.9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και με την
οποία κάθε υποψήφιος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) θα δηλώνει ότι:
α) δεν υπάρχει σε βάρος του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου
οριστική καταδικαστική απόφαση για ένα ή περισσότερα αδικήματα από αυτά που
αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην οδηγία 2004/18/ΕΚ»,
β) δεν ισχύει για τον υποψήφιο καμία εκ των αναφερόμενων προϋποθέσεων στο
άρθρο 43 παρ. 2 του π.δ. 60/2007,
γ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας,
δ) η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε
γνώση,
ε) η υποβαλλόμενη Προσφορά καλύπτει το σύνολο του αντικειμένου του παρόντος
διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της
παρούσας,
στ) όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία, που προσκομίζει για να
υποστηρίξει την Προσφορά του, είναι αληθή και γνήσια,
ζ) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού ∆ημοσίου με απόφαση
αρμόδιας αρχής,
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η) δεν έχει καταδικασθεί ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου για
αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης, η οποία έχει
ισχύ δεδικασμένου, και δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
θ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο,
ι) είναι ενήμερος, ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της Προσφοράς
(ασφαλιστική ενημερότητα),
ια) είναι ενήμερος, ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της Προσφοράς (φορολογική ενημερότητα).
14.10. Υποβολή Προσφοράς από ένωση.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση, θα πρέπει η Προσφορά να
υπογράφεται, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 15.4 και 16.5 της
παρούσας, επί ποινή απόρριψής της, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από τον
κοινό εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο προς τούτο με συμβολαιογραφική πράξη.
14.10.1. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση απαιτείται επίσης να προσκομισθεί:
α) Συμφωνητικό συνεργασίας, υπογεγραμμένο από το κάθε μέλος (ή το νόμιμο
εκπρόσωπό του) χωριστά, στο οποίο τα μέλη θα πρέπει:
-

Να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη για την
παράδοση του Έργου.

-

Να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε
μέλους της ένωσης στην υλοποίηση του Έργου και το ειδικό μέρος αυτού με το
οποίο θα ασχοληθεί το κάθε μέλος.

-

Να αναγράφεται το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί
σε κάθε μέλος της ένωσης (ποσοστό και όχι απόλυτη τιμή).

-

Να δηλώνεται ένα μέλος της ένωσης ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη
διοίκηση όλων των μελών της ένωσης.

-

Να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος της ένωσης και των μελών της,
για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της ένωσης έναντι
της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Σημειώνεται ότι ο ορισμός και η εξουσιοδότηση που θα
παρέχεται από το κάθε μέλος της ένωσης στον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο
αυτής, απαιτείται να γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας
θα πρέπει επίσης να προσκομιστεί από το κάθε μέλος της ένωσης.

β) Πρακτικό απόφασης του αρμοδίου οργάνου του κάθε μέλους της ένωσης από το
οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην ένωση και το
διαγωνισμό, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στην υλοποίηση του
Έργου.
14.10.2. Προκειμένου να υποβάλει Προσφορά μία ένωση, δεν απαιτείται να περιβληθεί
ιδιαίτερης νομικής μορφής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ανάθεσης σε αυτήν
της Σύμβασης.
14.10.3. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον, σε περίπτωση δε κατακύρωσης του Έργου στην ένωση αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
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14.10.4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της ένωσης κατά το
χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε, εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή
και τους ίδιους όρους. Εάν τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν
αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη
διάρκεια του διαγωνισμού, ο οποίος ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α..
14.11. Υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, πρέπει επίσης να
συμπληρώσει και ο τυχόν κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος, με την οποία θα
αποδέχεται τον διορισμό του, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις παραγράφους
14.10.1.α και 17.3 της παρούσας.
14.12. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (ή του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου), με
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι θα διατηρήσει
εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα
στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων Προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη
του και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό
απόρρητο.
14.13. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των ενώσεων τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
όπου αυτό απαιτείται, θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε μέλος χωριστά.
14.14. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.
14.14.1. Κάθε Προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00), δηλαδή
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α..
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής προέρχονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή του Ε.Ο.Χ.) και έχει το
δικαίωμα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών
– μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή του Ε.Ο.Χ.). Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές
Συμμετοχής συντάσσονται στα Ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική.
14.14.2. Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της
παρούσας.
14.14.3. Προσφορές χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή χωρίς την
προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
14.14.4. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των υποψηφίων που δεν θα ανακηρυχθούν
ανάδοχοι επιστρέφονται σε αυτούς, κατόπιν αιτήσεώς τους, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα κατωτέρω.
14.14.5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του υποψηφίου, ο οποίος θα ανακηρυχθεί
Ανάδοχος, θα του αποδοθεί με την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα
στα άρθρα 20 και 21 της παρούσας.
15. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Συντελεστής Βαρύτητας 60%)
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15.1. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, την Τεχνική
Προσφορά του. Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να συνταχθεί, σύμφωνα με τους Πίνακες
Συμμόρφωσης, που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας και να
ακολουθεί τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται
στην παρούσα Προκήρυξη.
15.2. Η Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναφερόμενες
προδιαγραφές/κριτήρια, όπως αυτές αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ και τους
αντίστοιχους Πίνακες Συμμόρφωσης αυτού.
15.3. Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, να έχει συμπληρωμένους
τους πίνακες συμμόρφωσης και να μη φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, κλπ),
επί ποινή αποκλεισμού.
15.4. Η Τεχνική Προσφορά μονογράφεται σε κάθε σελίδα της και υπογράφεται από τον
υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και, σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από
ένωση, υπογράφεται από όλα τα μέλη ή από τον κοινό εκπρόσωπό τους. Προσφορά,
που θα υποβληθεί ανυπόγραφη ή μη προσηκόντως υπογεγραμμένη, θεωρείται άκυρη.
15.5. Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις των υποψηφίων πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν
επιτρέπονται μονολεκτικές απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» («noted»),
«συμφωνούμε και αποδεχόμαστε» («complied»), κλπ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα
ή εκδόσεις του οίκου επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην Τεχνική Προσφορά, με
σαφή αναφορά στις σελίδες και στις παραγράφους.
15.6. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους σε συνέντευξη
προκειμένου να αναπτύξουν ή να αποσαφηνίσουν στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
τους. Ειδικότερα είναι δυνατό να τους ζητηθεί η πραγματοποίηση παρουσιάσεων των
λύσεών τους και η πραγματοποίηση δοκιμών επίδειξης μέρους ή του συνόλου των
προσφερόμενων λύσεων. Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν στο
αίτημα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο χρόνο και στον τόπο που αυτή θα ορίσει, για την
πραγματοποίηση των ανωτέρω παρουσιάσεων και δοκιμών επίδειξης. Ο τρόπος
πραγματοποίησής τους, καθώς και το λεπτομερές περιεχόμενο αυτών θα καθορίζονται
από τους υποψηφίους, με βάση συγκεκριμένα ερωτήματα/ζητούμενα που θα τους
θέσει η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού. Ανάλογα με τη φύση και το
περιεχόμενο των αιτούμενων παρουσιάσεων και δοκιμών επίδειξης, αυτές μπορεί να
πραγματοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α. είτε στις εγκαταστάσεις των
υποψηφίων.
16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Συντελεστής Βαρύτητας 40%)
16.1. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, την Οικονομική
Προσφορά του, η οποία θα αφορά στο σύνολο του αντικειμένου του παρόντος
διαγωνισμού. Η Οικονομική Προσφορά του κάθε υποψηφίου πρέπει να συνταχθεί,
σύμφωνα με τους Πίνακες (Συνολικός και Αναλυτικοί) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της
παρούσας.
16.2. Όλες οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς (Συνολική Αμοιβή και Τιμές Μονάδας) πρέπει
να είναι σε ευρώ. Οι τιμές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, μετά από
οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση. Η Συνολική Αμοιβή της Οικονομικής Προσφοράς για
την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, θα πρέπει να διατυπώνεται ολογράφως
και αριθμητικώς (χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.).
16.3. Η Συνολική Αμοιβή (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα καταθέσει κάθε υποψήφιος, θα ληφθεί
υπόψη για τη σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών.
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16.4. Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και συντεταγμένη
σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της παρούσας. Σημειώνεται ότι
η Οικονομική Προσφορά δεν πρέπει να φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, κλπ),
επί ποινή αποκλεισμού. Οικονομική προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
16.5. Η Οικονομική Προσφορά μονογράφεται σε κάθε σελίδα της και υπογράφεται από τον
υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και, σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από
ένωση, από όλα τα μέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο τους. Οικονομική Προσφορά,
που θα υποβληθεί ανυπόγραφη ή μη προσηκόντως υπογεγραμμένη, θεωρείται άκυρη.
16.6. ∆ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή επιφυλάξεων
επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και θα
οδηγήσουν στην απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις
διατυπώνει.
16.7. Σε περίπτωση που η τιμή μίας Οικονομικής Προσφοράς είναι μικρότερη του ογδόντα
τοις εκατό (80%) της διαμέσου (median) των τιμών των αποδεκτών Οικονομικών
Προσφορών, τότε η Οικονομική Προσφορά αυτή χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα
χαμηλή και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 52 του π.δ.
60/2007, όπως ισχύει. Ως διάμεσος ορίζεται στην περίπτωση μονού αριθμού
αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών, εκείνη η Οικονομική Προσφορά της οποίας ο
αύξων αριθμός αφήνει εκατέρωθεν το πενήντα τοις εκατό (50%) του πλήθους των
υπολοίπων αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση ζυγού αριθμού
αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών, ως διάμεσος (median) λαμβάνεται ο μέσος όρος
των δύο Οικονομικών Προσφορών των οποίων οι αύξοντες αριθμοί αφήνουν
εκατέρωθεν το πενήντα τοις εκατό (50%) του πλήθους των υπολοίπων αποδεκτών
Οικονομικών Προσφορών.
16.8. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης από τον υποψήφιο πεδίου τιμών της Οικονομικής
Προσφοράς του, θεωρείται ότι η προμήθεια ή η υπηρεσία του εν λόγω πεδίου
παρέχεται δωρεάν.
16.9. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους,
αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την υλοποίηση του αντικειμένου της
παρούσας, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 6 και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
και τους Πίνακες Συμμόρφωσης της παρούσας και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του
προϋπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας.
16.10. Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι
έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού
και των συνεργατών του Αναδόχου, που θα απασχοληθούν, και κάθε μορφής έξοδα,
που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και όλες
τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και
λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Καθ’
όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου θα
παραμείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία.
16.11. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των
εκάστοτε πληρωτέων ποσών.
17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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17.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα)
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού (Ε.∆.∆.), που
συστήνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α..
17.2. Η κατάθεση των Προσφορών γίνεται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στη διεύθυνση της Ε.Ε.Τ.Α.Α., όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Ε.Ε.Τ.Α.Α.
ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
17.3. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο διαγωνισμό,
δύνανται να διορίσουν εκπρόσωπο και αντίκλητο, προκειμένου να καταθέσει την
Προσφορά τους στη διαδικασία, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και
γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Ο
εκπρόσωπος και αντίκλητος πρέπει να έχει συμπληρώσει τη δήλωση της παραγράφου
14.11 της παρούσας. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος διορισμός εκπροσώπου
και αντικλήτου, σε περίπτωση που ο υποψήφιος μετέχει σε ένωση φυσικών ή/και
νομικών προσώπων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 14.10.1.α της
παρούσας.
17.4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται
δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή Υπεύθυνη
∆ήλωση για την προσκόμισή του. Η Ε.∆.∆. δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους
υποψηφίους να συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα νομίμως υποβληθέντα
πιστοποιητικά και έγγραφα.
17.5. Εκπρόθεσμες Προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
επιστρέφονται δε χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε
λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των Προσφορών, που έχει ήδη αρχίσει
κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την
υποβολή όλων των Προσφορών. Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της Προσφοράς
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της Προσφοράς στη διεύθυνση
της Ε.Ε.Τ.Α.Α., όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και όχι η ημερομηνία
αποστολής της Προσφοράς μέσω ταχυδρομείου ή courier.
17.6. Οι Προσφορές κατατίθενται σε κυρίως φάκελο κλειστό και σφραγισμένο με τη
σφραγίδα του υποψηφίου. Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

•

•
•

Προσφορά για το ∆ιαγωνισμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

SERVERS, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

«∆ιαγωνιζόμενος» (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός
τηλεφώνου και φαξ).
«Αντίκλητος» (Πλήρης επωνυμία αντικλήτου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου
και φαξ).

•

«Αποδέκτης»: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.,
∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής, Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ,
τηλ. 2131320700, φαξ 2131320707.

•

Τη σημείωση: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισμού».

17.7. Ο κυρίως φάκελος περιέχει τρεις (3) ανεξάρτητους κλειστούς και σφραγισμένους με τη
σφραγίδα του υποψηφίου υποφακέλους. Στον πρώτο υποφάκελο, που θα αναγράφει
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την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», θα
περιέχονται τα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14
της παρούσας, στο δεύτερο υποφάκελο, που θα αναγράφει την ένδειξη
«ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», θα περιέχονται τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας, και στον τρίτο υποφάκελο, που θα
αναγράφει την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», θα
περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 16.
17.8. Οι Προσφορές κατατίθενται κατά τα ως άνω σε ένα πρωτότυπο και δύο (2) απλά
αντίγραφα. ∆ιευκρινίζεται ότι τα αντίγραφα εσωκλείονται σε αντίστοιχο υποφάκελο
και φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο».
17.9. Στην περίπτωση των ενώσεων, που υποβάλλουν Προσφορά, πρέπει να αναγράφονται
και η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων
των μελών.
17.10. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υποφακέλων)
που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν
ίχνη.
18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
18.1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και
Οικονομικών Προσφορών γίνεται από την Ε.∆.∆., μόνης αρμόδιας για το άνοιγμα των
κυρίως φακέλων και των υποφακέλων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης,
καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται κάθε φορά από τον
Πρόεδρο της Ε.∆.∆..
18.2. Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των υποφακέλων γίνεται δημόσια, μετά από
ειδική έγγραφη πρόσκληση των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να
είναι παρόντες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κατά την αποσφράγιση.
18.3. Ειδικότερα, η Ε.∆.∆. σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία ακολουθεί χρονικά τη λήξη της
προθεσμίας παραλαβής των Προσφορών, παραλαμβάνει και αριθμεί τον κυρίως φάκελο
Προσφοράς του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τη σειρά επίδοσής τους, τον
αποσφραγίζει και μονογράφει τους περιεχόμενους σε αυτόν «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και
«ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
18.4. Κατόπιν, η Ε.∆.∆. αποσφραγίζει κατά την ίδια δημόσια συνεδρίαση τον «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», αριθμεί και μονογράφει ανά φύλλο τα έγγραφα,
που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να
γίνονται από ένα οποιοδήποτε μέλος της Ε.∆.∆..
18.5. Στη συνέχεια, η Ε.∆.∆. σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρούσα, κατά πόσο οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και
ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.
18.6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των τυπικών και ουσιαστικών
προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων στο διαγωνισμό, η Ε.∆.∆. συντάσσει το
Πρακτικό της. Το Πρακτικό της Ε.∆.∆. διαβιβάζεται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της
Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο αποφαίνεται επί του Πρακτικού και εν συνεχεία γνωστοποιεί στους
υποψηφίους την απόφασή του για τα ονόματα των υποψηφίων που αποκλείονται από
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την περαιτέρω συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Ακολούθως, επιστρέφονται οι
Τεχνικές και Οικονομικές Προσφορές, καθώς και οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής
των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν από την περαιτέρω συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό.
18.7. Στη συνέχεια, η Ε.∆.∆. συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση, για την αποσφράγιση
του «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», αρμοδίως γνωστοποιούμενη και
εγγράφως στους υποψηφίους, που συνεχίζουν να συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι
υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι παρόντες δια του νομίμου
εκπροσώπου τους ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κατά την
αποσφράγιση. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση η Ε.∆.∆. αποσφραγίζει τον «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του κάθε υποψηφίου, αριθμεί και μονογράφει ανά φύλλο τα
έγγραφα, που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις αρίθμησης και μονογραφής αρκεί
να γίνονται από ένα οποιοδήποτε μέλος της Ε.∆.∆..
18.8. Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων.
18.8.1.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.∆.∆. εξετάζει και αξιολογεί σε κλειστή συνεδρίασή της
την Τεχνική Προσφορά κάθε υποψηφίου και προβαίνει στη βαθμολόγησή της,
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της
παρούσας, καθώς και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.

18.8.2.

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ως
ακολούθως:
(α) Η Ε.∆.∆. απορρίπτει ως απαράδεκτες τις προσφορές που κατά την κρίση της:
•

Είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.

•

Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις λειτουργικές,
τεχνολογικές και λοιπές απαιτήσεις της παρούσας. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται
προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, κατά
την κρίση της Ε.∆.∆..

•

Παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα κατά την τυχόν παρουσίαση
λύσεων – δοκιμών επίδειξης.

(β) Εν συνεχεία, η Ε.∆.∆. προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών των υπολοίπων υποψηφίων, σύμφωνα με τις αναφερόμενα
στο άρθρο 15 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας, καθώς και τους κατωτέρω
συντελεστές βαρύτητας:
Συντελεστής
βαρύτητας
προδιαγραφής /
κριτηρίου (σi)

Α/Α

Προδιαγραφή / Κριτήριο

Συσχέτιση κριτηρίου με
Πίνακες Συμμόρφωσης

1

Servers

Πίνακας 1

30 %

2

UPS

Πίνακας 2

10 %

3

Laptop

Πίνακας 3

5%

4

Προσωπικοί υπολογιστές (PC)

Πίνακας 4

30 %

5

Οθόνη Υπολογιστή

Πίνακας 5

10 %
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7

Printer/scanner BW

Πίνακας 6

ΣΥΝΟΛΟ

18.8.3.

15 %
100%

Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης κάθε προσφοράς προκύπτει ως ακολούθως:
Β.Τ.Π. = Σύνολο (βi x σi),
δηλαδή το άθροισμα των βαθμών των προδιαγραφών/κριτηρίων αξιολόγησης (βi)
επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (σi).
Κάθε προδιαγραφή/κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται με (βi):
•

100 (ακριβώς): για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι σχετικές
τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης.

•

το πολύ μέχρι 120: για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι σχετικές
τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης.

•

το ελάχιστον μέχρι 80: για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι
σχετικές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης, υπό την
προϋπόθεση όμως ότι οι αποκλίσεις από τις σχετικές τεχνικές και άλλες
απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης έχουν κριθεί από την αρμόδια Ε.∆.∆. ως
επουσιώδεις και η Προσφορά τεχνικά αποδεκτή.

18.8.4.

Κατά την αξιολόγηση, η Ε.∆.∆. μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του υποψηφίου,
οι οποίοι, κατά τη γνώμη της, δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή,
ο υποψήφιος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα
προσκομίσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. Τα
αποτελέσματα των παρουσιάσεων και των δοκιμών επίδειξης, που τυχόν ζητηθούν,
θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση, σε συνδυασμό με τα κριτήρια αξιολόγησης.

18.8.5.

Η Ε.∆.∆. συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι Τεχνικές Προσφορές
που τυχόν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες καθώς και ο Πίνακας Βαθμολογίας των
υπολοίπων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης.

18.8.6.

Το Πρακτικό της Ε.∆.∆. διαβιβάζεται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το
οποίο αποφαίνεται επί του Πρακτικού και εν συνεχεία γνωστοποιεί στους
υποψηφίους την απόφασή του για τη βαθμολογία τους, καθώς και για τα ονόματα
των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό. Ακολούθως, επιστρέφονται οι Οικονομικές Προσφορές, καθώς και οι
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν από την
περαιτέρω συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

18.9. Στη συνέχεια, η Ε.∆.∆. συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση, για την αποσφράγιση
του «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», αρμοδίως γνωστοποιούμενη και
εγγράφως στους υποψηφίους, που συνεχίζουν να συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι
υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι παρόντες δια του νομίμου
εκπροσώπου τους ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κατά την
αποσφράγιση. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση η Ε.∆.∆. αποσφραγίζει τον «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του κάθε υποψηφίου, αριθμεί και μονογράφει ανά
φύλλο τα έγγραφα, που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις αρίθμησης και
μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οποιοδήποτε μέλος της Ε.∆.∆..
18.10. Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων.
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18.10.1. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.∆.∆. εξετάζει και αξιολογεί σε κλειστή συνεδρίασή της
την Οικονομική Προσφορά κάθε υποψηφίου και προβαίνει στη βαθμολόγησή της.
18.10.2. Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί
ως ακολούθως:
Η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά (min. Ο.Π.) θα βαθμολογηθεί με 100.
Κάθε άλλη υψηλότερη Οικονομική Προσφορά (max. Ο.Π.) θα βαθμολογηθεί με τον
ακόλουθο τύπο:
Β.Ο.Π. = (min. Ο.Π. / max. Ο.Π.) x 100
18.11. Η τελική βαθμολογία και κατάταξη των Προσφορών, θα γίνει με βάση το κριτήριο της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, δηλαδή κατά φθίνουσα τιμή
του Β.Π. όπου:
Β.Π. = (Β.Τ.Π. x 60%) + (Β.Ο.Π. x 40%)
όπου:
Β.Τ.Π.: Η βαθμολογία που έλαβε η Τεχνική Προσφορά του κάθε υποψηφίου,
στρογγυλοποιημένη στα δύο δεκαδικά ψηφία.
Β.Ο.Π.: Η βαθμολογία που έλαβε η Οικονομική Προσφορά του κάθε υποψηφίου,
στρογγυλοποιημένη στα δύο δεκαδικά ψηφία.
Β.Π.: Η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου, κατόπιν της συσχέτισης των
βαθμολογίων Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.
18.12. Η Ε.∆.∆. συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι Οικονομικές Προσφορές που
τυχόν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες, ο Πίνακας Βαθμολογίας των υπολοίπων
υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, καθώς και ο Τελικός Πίνακας
Βαθμολογίας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, όπως αυτός
προκύπτει από τη συσχέτιση της βαθμολογίας των Τεχνικών και Οικονομικών
Προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 18.11 της παρούσας. Με το ίδιο
Πρακτικό η Ε.∆.∆. προτείνει την ανακήρυξη του πρώτου κατά σειρά αξιολόγησης
υποψηφίου ως Αναδόχου, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Το
Πρακτικό της Ε.∆.∆. διαβιβάζεται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο
αποφαίνεται επί του Πρακτικού και εν συνεχεία γνωστοποιεί στους υποψηφίους την
απόφασή του για τη βαθμολογία και την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Η
ανακήρυξη του Αναδόχου γίνεται με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο κοινοποιεί τη σχετική απόφαση ανακήρυξης στον Ανάδοχο.
19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
19.1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν, της
διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και κατά της
απόφασης κατακύρωσης/ανάθεσης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως από κάθε έναν
που δικαιολογεί έννομο συμφέρον. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή
Εκδίκασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.), που συστήνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α..
19.2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ως εξής:
19.2.1.

Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος
από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό
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της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της ανάρτησης και της
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από την Ε.Ε.Ε., η οποία με πρακτικό της εισηγείται προς το
∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. επί της υποβληθείσας ένστασης. Η σχετική
απόφαση εκδίδεται και γνωστοποιείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
19.2.2.

Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α., που αφορούν στη συμμετοχή
οποιουδήποτε υποψηφίου στο διαγωνισμό ή στη διενέργεια του διαγωνισμού ως
προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης
ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού
φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά
εξετάζεται από την Ε.Ε.Ε., η οποία με πρακτικό της εισηγείται προς το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. επί της υποβληθείσας ένστασης, κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Η σχετική απόφαση εκδίδεται και
γνωστοποιείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

19.2.3.

Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα
σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Ε.Ε.Τ.Α.Α..
Προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να αιτούνται
εγγράφως, είτε οι ίδιοι είτε δια εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, και να
λαμβάνουν στοιχεία εκ των φακέλων που αφορούν στο διαγωνισμό εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της κατακυρωτικής απόφασης.
Με την πάροδο της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται ότι οι
ενδιαφερόμενοι που δεν υπέβαλαν αίτηση, έλαβαν πλήρη γνώση των σχετικών
πράξεων και παραλείψεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α..
Η ένσταση εξετάζεται από την Ε.Ε.Ε., η οποία με πρακτικό της εισηγείται προς το
∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. επί της υποβληθείσας ένστασης. Η σχετική
απόφαση εκδίδεται και γνωστοποιείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των ενστάσεων.

19.3. Οι ανωτέρω ενστάσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου
του ενισταμένου στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α..
19.4. Οι ενστάσεις των παρ. 19.2.2 και 19.2.3 κοινοποιούνται υποχρεωτικά, εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από της υποβολής τους σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να ζητήσει την κοινοποίηση των ανωτέρω ενστάσεων, εντός της
ίδιας προθεσμίας, και σε άλλους υποψηφίους που κατά την κρίσης της δικαιολογούν
ειδικό έννομο συμφέρον.
Ενστάσεις που δεν κοινοποιήθηκαν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
19.5. Οι ενστάσεις της παρούσας υποβάλλονται ατελώς.
20. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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20.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α., για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας την
προβλεπομένη από το άρθρο 21 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.
Σημειώνεται ότι μετά την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, επιστρέφονται οι
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των λοιπών υποψηφίων που δεν ανακηρύχθηκαν
ανάδοχοι.
20.2. Ο Ανάδοχος, πέραν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, υποχρεούται να
προσκομίσει, εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και προκειμένου
να υπογραφεί η σχετική Σύμβαση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και
δικαιολογητικά:
20.2.1.

Έλληνες πολίτες:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί, πέραν των
αναφερομένων περιπτώσεων στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2004/18/ΕΚ», με αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, παύση εργασιών, υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση ή
άλλη ανάλογη κατάσταση Ως άλλη ανάλογη κατάσταση νοείται και η υπαγωγή στην
διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Κρίνεται
σκόπιμο να διευκρινισθεί στην διακήρυξη διότι η μη προσκομιδή του από τον
ανάδοχο, μπορεί να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού του από τον δεύτερο κατά σειρά
υποψήφιο.
γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής
(ασφαλιστική ενημερότητα).
ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
(φορολογική ενημερότητα).
στ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.

20.2.2.

Αλλοδαποί:
Όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 20.2.1. Για το δικαιολογητικό υπό στοιχείο στ,
μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό της Αρμόδιας Αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή
σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. Τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία α, β και
γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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20.2.3.

Νομικά πρόσωπα:
α) Όλα τα δικαιολογητικά των παρ. 20.2.1 και 20.2.2, κατά περίπτωση. Για το
δικαιολογητικό της παρ. 20.2.1 στοιχείο α θα πρέπει να προσκομιστούν ποινικά
μητρώα για τους διαχειριστές (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο (Α.Ε.).
β) Καταστατικό του νομικού προσώπου, που να αποδεικνύει τη σύστασή του, μαζί
με τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης,
όπου αυτό προβλέπεται και απαιτείται.
γ) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου, νομίμως
δημοσιευμένη, εφόσον αυτό προβλέπεται και απαιτείται, από την οποία
προκύπτουν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο.

20.2.4.

Ενώσεις:
Όλα τα δικαιολογητικά των παρ. 20.2.1, 20.2.2 και 20.2.3, κατά περίπτωση, για
κάθε μέλος τους χωριστά.

20.2.5.

Σε περίπτωση εγκατάστασης του Αναδόχου στην αλλοδαπή, τα ανωτέρω έγγραφα
και πιστοποιητικά, που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης, εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος. Εάν σε κάποια
χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, μπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, Συμβολαιογράφου ή του αρμοδίου επαγγελματικού φορέα της
χώρας καταγωγής ή προέλευσής του, ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση από τη νομοθεσία της οικείας χώρας, από υπεύθυνη δήλωση με
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συμβολαιογράφο ή δικαστική/διοικητική
αρχή. Τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται και από επίσημη
μετάφραση στα Ελληνικά.

20.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να υπογράψει τη Σύμβαση ή δεν προσέρχεται
να την υπογράψει εντός της ταχθείσας από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. προθεσμίας ή δεν
προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή δεν υποβάλλει, πριν την
υπογραφή της Σύμβασης, τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τότε το
∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., με απόφασή του και ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, θα τον κηρύξει υποχρεωτικά έκπτωτο, εφαρμόζοντας
αναλόγως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 118/2007. Με την ίδια διαδικασία
και κατ’ αναλογική εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από
αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το Έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα
προκήρυξη και στη σχετική Σύμβαση που θα υπογραφεί.
20.4. Στην περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου εφαρμόζεται αναλογικά το
άρθρο 34 του π.δ. 118/2007 και επιβάλλονται σε αυτόν, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο.
20.5. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο η
Ε.Ε.Τ.Α.Α. και ο Ανάδοχος και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται
από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου.
21. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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21.1. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα κληθεί να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α..
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προέρχεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο Νομικό Πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα έκδοσης Εγγυητικών
Επιστολών σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. Η
ως άνω Εγγυητική Επιστολή συντάσσεται στα Ελληνικά ή συνοδεύεται από επίσημη
μετάφρασή της στην Ελληνική.
21.2. Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσας.
21.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου επιστρέφεται σε αυτόν με την
οριστική παράδοση του προς προμήθεια εξοπλισμού, την εγκατάσταση αυτού, την
παροχή των σχετικών αιτουμένων υπηρεσιών, τη θέση σε πλήρη λειτουργία του
συστήματος, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και με ταυτόχρονη
αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης με Εγγυητική Επιστολή
Καλής Λειτουργίας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας.
22. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
22.1. Για την καλή λειτουργία του προς προμήθεια εξοπλισμού του παρόντος διαγωνισμού, ο
Ανάδοχος, κατά την πλήρη και οριστική παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού
και τη θέση σε λειτουργία του συστήματος, θα κληθεί να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Λειτουργίας, ποσού ίσου με το 3% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α., αντικαθιστώντας την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Ο χρόνος
ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τη συμβατική περίοδο εγγύησης επισκευής (On Site Service) κατά τρεις (3) μήνες.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας προέρχεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο Νομικό Πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα έκδοσης Εγγυητικών
Επιστολών σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. Η
ως άνω Εγγυητική Επιστολή συντάσσεται στα Ελληνικά ή συνοδεύεται από επίσημη
μετάφρασή της στην Ελληνική.
22.2. Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της
παρούσας.
22.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της
περιόδου εγγύησης.
23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
23.1. Η παραλαβή του προς προμήθεια εξοπλισμού του παρόντος διαγωνισμού, θα γίνει από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), που συστήνεται
από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και η οποία θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και επίβλεψη
των εργασιών του Αναδόχου, για την έγκριση και παραλαβή του συνόλου του προς
προμήθεια εξοπλισμού και για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων κατόπιν
ελέγχου τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών. Οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά με την
πορεία παροχής των υπηρεσιών της παρούσας ή αναγκαία προς εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου απευθύνονται προς την Ε.Π.Π.Ε..
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23.2. Ο έλεγχος για την πορεία υλοποίησης του Έργου, η παραλαβή (ποιοτική και ποσοτική)
του προς προμήθεια εξοπλισμού, καθώς επίσης η αντίστοιχη βεβαίωση υλοποίησης των
σχετικών υπηρεσιών έως την ολοκλήρωση του Έργου, θα διενεργούνται από την
Ε.Π.Π.Ε.. Η Ε.Π.Π.Ε. θα συντάσσει πρωτόκολλα, ένα αντίγραφο των οποίων θα
παραδίδει στον Ανάδοχο.
23.3. Για την οριστική παραλαβή του προς προμήθεια εξοπλισμού ακολουθούνται οι
κατωτέρω διαδικασίες:
23.3.1.

Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του προς προμήθεια
εξοπλισμού στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ο Ανάδοχος υποχρεούται να πιστοποιήσει
αμελλητί προς την Ε.Π.Π.Ε. την οριστική και τέλεια εγκατάσταση του συστήματος
με έγγραφο που θα έχει θέση πιστοποιητικού ετοιμότητας ομαλής λειτουργίας. Η
Ε.Π.Π.Ε., κατόπιν των ανωτέρω θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής.

23.3.2.

Εν συνεχεία, η Ε.Π.Π.Ε. διενεργεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του προς
προμήθεια εξοπλισμού, όπως αυτός έχει εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία από
τον Ανάδοχο, και μπορεί, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων
ημερών, είτε να εγκρίνει είτε να υποβάλει εγγράφως στον Ανάδοχο παρατηρήσεις,
σχετικά με τον προς προμήθεια εξοπλισμό, υποδεικνύοντας τις τυχόν ελλείψεις που
πρέπει να συμπληρωθούν και τις τυχόν διορθώσεις, τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις
που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Οι τυχόν παρατηρήσεις της Ε.Π.Π.Ε. επί του
προς παραλαβή εξοπλισμού, στο σύνολό του ή σε μέρος αυτού, είναι δυνατόν να
περιλαμβάνουν καταγραφή ελαττωμάτων σε σχέση με τις αντίστοιχες
προδιαγραφές.

23.3.3.

Στην περίπτωση κατά την οποία η Ε.Π.Π.Ε. υποβάλλει εγγράφως παρατηρήσεις,
κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος οφείλει, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10)
εργασίμων ημερών, να προβεί σε όλες εκείνες τις συμπληρώσεις των ελλείψεων, να
πραγματοποιήσει τις υποδεικνυόμενες από την Ε.Π.Π.Ε. διορθώσεις, τροποποιήσεις
ή και βελτιώσεις και να παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία εκ νέου
τον εξοπλισμό ή μέρος αυτού, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στην
περίπτωση αυτή τα έξοδα αντικατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον
Ανάδοχο.

23.3.4.

Εν συνεχεία, η Ε.Π.Π.Ε. ελέγχει, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων
ημερών, αφενός εάν ο Ανάδοχος έχει ενσωματώσει τις παρατηρήσεις, που
ενδεχομένως υποβλήθηκαν από αυτήν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και
αφετέρου οτιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιμο στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού καθίσταται
οριστικά αποδεκτό και συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής του.

23.3.5.

Στην περίπτωση κατά την οποία η Ε.Π.Π.Ε. δεν κοινοποιήσει τις έγγραφες
παρατηρήσεις της κατά τα ως άνω αναφερόμενα και εντός του προβλεπόμενου
χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού
έχει γίνει οριστικά αποδεκτό και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής καθίσταται
οριστικό.

23.4. Οριστική παραλαβή του Έργου.
Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του προς προμήθεια
εξοπλισμού, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, συντελείται η ολοκλήρωση του Έργου
και πραγματοποιείται η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτού. Τα ανωτέρω
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θα πιστοποιήσει η Ε.Π.Π.Ε. με το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του συνόλου του Έργου.
23.5. Ειδικότερα θέματα για τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου του Έργου και
παραλαβής του συνόλου του προς προμήθεια εξοπλισμού είναι δυνατό να καθοριστούν
με τη Σύμβαση.
24. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
24.1. Η παρούσα διατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ατελώς από την επομένη της αναρτήσεως
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, κατόπιν έγγραφης αίτησης των ενδιαφερομένων να
συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό. Η παρούσα παραδίδεται ή αποστέλλεται
στον ενδιαφερόμενο μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής
αίτησης.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη διάθεση της παρούσας λήγει έξι (6) εργάσιμες
ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των Προσφορών.
24.2. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό δύνανται να ζητήσουν με γραπτή
αίτησή τους μέσα στην ως άνω αναφερόμενη προθεσμία, να τους χορηγηθούν η
παρούσα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
24.3. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους, κατόπιν σχετικού γραπτού
αιτήματος, συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας, μέχρι και οκτώ (8)
ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 19 παρ.
2.1 της παρούσας, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής
της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίδονται από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α., εφόσον υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτημα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών, χωρίς ο υποψήφιος να έχει
δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 19 παρ. 2.1 της παρούσας.
25. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση
ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και
των συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα,
αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
26. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με τον «Κανονισμό
για την Προμήθεια, Παράδοση και Παραλαβή Αγαθών, Υλικών και Προϊόντων και για τη
Σύναψη και Εκτέλεση Σχετικών Συμβάσεων» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το ν. 3614/2007, τη με αριθμ.
14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/Β/27.03.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και
Οικονομικών
για
το
Σύστημα
∆ιαχείρισης,
τις
με
αριθμ.
πρωτ.
43804/ΕΥΘΥ/2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/Β/09.09.2009) και 28020/1212/30.06.2010
(Φ.Ε.Κ. 1088/Β/19.07.2010) τροποποιήσεών της, το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και
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Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συμπληρωματικά με το π.δ. 60/2007, το π.δ. 118/2007 και το
ν. 2286/1995, όπως ισχύουν, με αναλογική εφαρμογή αυτών.
Αθήνα, … ……………………… 2013
Ράλλης Γκέκας

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
∆ιεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Φαξ
Ημερομηνία Έκδοσης …………………………
Προς
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436
ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ. ………………………………
# € 2.000,00 #
Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι κάθε ένστασης διαιρέσεως και
διζήσεως,
μέχρι
του
ποσού
των
δύο
χιλιάδων
ευρώ
(€
2.000,00)
υπέρ
…………………………………………… ∆ιεύθυνση ……………………, ΤΚ …………, για τη Συμμετοχή της στο
∆ιαγωνισμό με Ανοικτή ∆ιαδικασία που διενεργείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. για την «Προμήθεια servers, λογισμικού και συμπληρωματικού εξοπλισμού
πληροφορικής» σύμφωνα με την Προκήρυξη της πιο πάνω διαδικασίας, την οποία ήδη γνωρίζουμε
(αριθμ. πρωτ. …………).
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας
καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί
το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι
από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής σε εμάς. Σε περίπτωση όμως που κατακυρωθεί η σύμβαση σε αυτόν για τον
οποίο εγγυόμαστε, ισχύει μέχρι την αντικατάστασή της με εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως
των όρων της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί ή των επιστολών που θα ανταλλαγούν στη
θέση της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο
∆ημόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζά μας.
Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από
τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν από
αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
∆ιεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Φαξ
Ημερομηνία Έκδοσης ………………………
Προς
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436
ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ……………………
# € …………… #
Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι κάθε ένστασης διαιρέσεως και
διζήσεως, μέχρι του ποσού των …………………………………………… ευρώ (€ …………) υπέρ
…………………………………………… ∆ιεύθυνση ……………………, ΤΚ …………, για την Πιστή Εφαρμογή
και Καλή Εκτέλεση από την υπέρ ης εγγυώμεθα των Όρων της Σύμβασης για την Προμήθεια
servers, λογισμικού και συμπληρωματικού εξοπλισμού πληροφορικής και για οποιαδήποτε
απαίτηση σας που πηγάζει από την ανωτέρω Σύμβαση.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας
καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί
το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι
από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής σε εμάς.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο
∆ημόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζά μας.
Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από
τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν από
αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
∆ιεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Φαξ
Ημερομηνία Έκδοσης ………………………
Προς
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436
ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ……………………
# € …………… #
Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι κάθε ένστασης διαιρέσεως και
διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………………….………………………… ευρώ (€ …………) υπέρ της
εταιρείας …………………………………… ∆ιεύθυνση ……………………, Τ.Κ. …………, για την Καλή
Λειτουργία από την υπέρ ης εγγυώμεθα του εξοπλισμού της Προμήθειας servers, λογισμικού και
συμπληρωματικού εξοπλισμού πληροφορικής, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της σχετικής
Σύμβασης ανάθεσης προμήθειας και για οποιαδήποτε απαίτησή σας πηγάζει από την ανωτέρω
Σύμβαση.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας
καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί
το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι
από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής σε εμάς, ήτοι την …………………………………………….
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο
∆ημόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζά μας.
Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από
τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν από
αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

I. Γενική Περιγραφή του Ζητούμενου Υλικού
Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) servers αναρτημένων σε RACK, το οποίο επίσης θα
προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, καθώς των συναφών υλικών, που απαιτούνται και
ότι άλλο απαιτείται για τη σωστή στήριξη και ανάρτηση των δύο (2) servers στο RACK.
Προμήθεια και εγκατάσταση
περιγράφεται παρακάτω.

συμπληρωματικού

εξοπλισμού

πληροφορικής

που

Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός θα συνοδεύεται από τρία (3) χρόνια on Site Service, εκτός
από όπου ρητά προδιαγράφεται διαφορετικά. Η εν λόγω προμήθεια θα περιλαμβάνει
αντικατάσταση ή επισκευή των προς προμήθεια αγαθών, σε περίπτωση βλάβης, εντός χρονικού
διαστήματος 48 ωρών.
Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., όπου επίσης θα
γίνει η εγκατάσταση του λογισμικού, σε συνεργασία με τους τεχνικούς της Ε.Ε.Τ.Α.Α..
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II. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.
Πίνακας 1

Προδιαγραφή
Servers
Ποσότητα
Επεξεργαστές
CPU
RAM
RAID 0,1,5,10
HDD Ζυγός αριθμός
HDD χωρητικότητα (συνολική RAW)
DVD RW
Ethernet ports
Power supplies
Το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να είναι
απόλυτα συμβατό και λειτουργικό με την
δωρεάν έκδοση του VMWARE (ESXI) και
να μπορεί να λειτουργεί σε συνδυασμό με το
προϊόν VShere της εταιρείας VMWARE.
Εγγύηση
Απόλυτη συμβατότητα με Red Hat Linux και
σε επίπεδο RAID.
Πιστοποίηση ISO 9001 για το manifacturing
(Διαδικασίες παραγωγής) του κατασκευαστή

Συμμόρφωση Παρα
πομπή
2
>=2
XEON E5550
ή καλύτερος
>=16GB,DD
R3-1333
NAI
ΝΑΙ
>=6T
ΝΑΙ
>=2
>=2
NAI

>=3 έτη
onsite
NAI
ΝΑΙ
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Πίνακας 2

Προδιαγραφή
UPS
Ποσότητα
Έξοδος με πρίζα τύπου Σούκο
Η αντικατάσταση της μπαταρίας να γίνεται
χωρίς να χρειάζεται να διαλυθεί το κουτί. Ο
οδηγός χρήσης πρέπει να δείχνει την
διαδικασία αλλαγής της μπαταρίας. (Αρκεί
να δείχνει πως μπαίνει και πως βγαίνει η
μπαταρία - έστω και κατά την διαδικασία
αρχικής σύνδεσης )
1500VA
Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια
Όροι εγγύησης
Να δηλωθεί ο αναμενόμενος κύκλος ζωής
μπαταριών.

Συμμόρφωση Παρα
πομπή
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Πίνακας 3

Προδιαγραφή
LAPTOP
Ποσότητα
Θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα CD DVD εγκατάστασης.
Οθόνη
CPU
RAM
HDD
Ethernet, multimedia kit, εσωτερικά "ηχεία",
3 τουλάχιστον θύρες USB, CD/DVD RW,
camera, wifi, bleutooth, τσάντα μεταφοράς,
USB optical mouse, VGA out.
Όροι εγγύησης
HDMI out
USB 3
Να αναφερθεί το βάρος - όσο μικρότερο
τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία
Διάρκεια χρήσης της μπαταρίας - να
αναφερθεί και η χωρητικότητα.
Πιστοποίηση ISO 9001 για το manifacturing
(Διαδικασίες παραγωγής) του κατασκευαστή

Συμμόρφωση Παρα
πομπή
2
ΝΑΙ
>=17 in
>=Core I7
Intel >= 2,5
GHz
>=6GB
500GB
NAI

NAI
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Πίνακας 4

Προδιαγραφή
Προσωπικοί υπολογιστές (PC)
Ποσότητα
Θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα CD DVD εγκατάστασης.
Πιστοποίηση ISO 9001 για το manifacturing
(Διαδικασίες παραγωγής)
CPU
RAM
HDD
Ethernet, multimedia kit, εσωτερικά "ηχεία",
5 τουλάχιστον θύρες USB , CD/DVD RW
Το πληκτρολόγιο, το mouse (οπτικό) και η
οθόνη να είναι της ίδιας κατασκευάστριας
εταιρείας με την κεντρική μονάδα.
Λειτουργικό σύστημα Windows 7 (64)
professional Ελληνικό.
USB 3
Όροι εγγύησης : τρία χρόνια onsite
τουλάχιστον από την κατασκευάστρια
εταιρεία
Πιστοποίηση ISO 9001 για το manifacturing
(Διαδικασίες παραγωγής) του κατασκευαστή

Συμμόρφωση Παρα
πομπή
30
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Intel I7 2.66
ή καλύτερο.
>=8 GB
>=300 GB
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Πίνακας 5

Προδιαγραφή
Οθόνη Υπολογιστή
Ποσότητα
22 i ή μεγαλύτερη
Ιδιου κατασκευαστή με τους υπολογιστές
του πίνακα 4
Όροι εγγύησης
Πιστοποίηση ISO 9001 για το manifacturing
(Διαδικασίες παραγωγής) του κατασκευαστή

Συμμόρφωση Παρα
πομπή
10
ΝΑΙ

τρία χρόνια
onsite
τουλάχιστον
ΝΑΙ
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Πίνακας 6

Προδιαγραφή
Printer/scanner BW
Ποσότητα
Κατηγορία
Scanner
Θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα CD DVD εγκατάστασης.
Resolution
Paper size
Network - scan mail - scan SMB - ethernet.
Να γίνει περιγραφή των δυνατοτήτων - USB
print, USB scan
Λογισμικό για υποστήριξη Windows
Να αναφερθούν όλες οι μορφές των
υποστηριζόμενων αρχείων - pdf
υποχρεωτικά.
Feeder Αξιόπιστος με ταχύτητα τουλάχιστον
39 σελίδες ανά λεπτό.
Fax - Να αναλυθούν οι δυνατότητες. Να
υποστηρίζει fax from pc με πολλούς
αποδέκτες (να αναφερθεί και ο αριθμός των
αποδεκτών) .
Όροι εγγύησης και ετησίου συμβολαίου
συντήρησης.

III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Περιγραφή

Servers
UPS
Laptop
Προσωπικοί υπολογιστές (PC)
Printer/scanner BW

Συμμόρφωση Παρα
πομπή
2
B/W
color
ΝΑΙ
>= 600dpi
>=A4
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ποσότητα
2
6
2
30
2
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