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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ 
ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ (ΑΔΛΡ)  

ΣΙΣΛΟ ΖΡΓΟΤ 
«ΥΡΟΕΓΟ 2: ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

ΠΡΑΞΘ-YΠΟΕΡΓΟ-MIS-
ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΚΝΛΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΚΑΛ 
ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘΣ ΣΤΟΥΣ 
ΆΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 1,2,3 – ΟΛΗΟΝΤΛΑ ΡΑΞΘ», 
MIS 296175, ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 
ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ. 

KΩΔΙΚΟΙ CPV 

30213000-5 
30232110-8 
30233100-2 
48822000-6 
48920000-3 
48780000-9 
38652100-1 
32510000-1 
80533100-0 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
227.642,30€ ΡΛΕΟΝ ΦΡΑ 

280.000,00 € ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ ΔΛΕΚΝΘΣ ΑΝΟΛΚΤΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ  

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ 
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (ΕΗΔΗ) ΜΕΩ 
ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ WWW.PROMITHEUS.GOV.GR 
ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ. ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ 
ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ, ΜΕΩ ΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ WWW.PROMITHEUS.GOV.GR, ΣΟΤ 
Ε..Η.ΔΗ.. ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΠΟΤ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΑΡΟΤΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ, ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΛΩΑ, Ε ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΟ Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 11 ΣΗ  Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-
2013) «ΣΕΧΝΙΚΕ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..)», ΚΑΙ ΣΟ ΠΔ60/07. 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΘ 
Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ ΔΕΝ ΓΛΝΟΝΤΑΛ ΔΕΚΤΕΣ 

https://webmail.adip.gr:4443/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.promitheus.gov.gr
https://webmail.adip.gr:4443/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.promitheus.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: 
ΤΟ ΕΓΟ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΪΚΘ 
ΖΝΩΣΘ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΥ ΤΑΜΕΛΟΥ 
(ΕΚΤ) ΚΑΛ ΑΡΟ ΕΚΝΛΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΘ 
ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ 
ΠΤΛΘ ΣΟΤ ΕΘΔΘ 

12/3/2015 

ΧΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ 60 ΘΜΕΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟ 
ΕΘΔΘ 

04/5/2015, ΘΜΕΑ ΔΕΥΤΕΑ  ΚΑΛ ΩΑ 15:00 
(ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ).  

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ. Ο ΧΡΟΝΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΩ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΜΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΡΟΝΟΗΜΑΝΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ 
ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΗΝ ΠΑΡ.3 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Ν.4155/13 
ΚΑΙ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΣΗ ΤΑ Π1-2390/2013 «ΣΕΧΝΙΚΕ 
ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 
ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ 
ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..) 

ΠΡΟΛΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ ΡΟΣΚΟΜΛΣΤΟΥΝ 
ΣΕ ΕΝΤΥΡΘ ΜΟΦΘ, ΡΟΣΚΟΜΛΗΟΝΤΑΛ ΕΝΤΟΣ 
ΡΟΚΕΣΜΛΑΣ ΤΛΩΝ ΕΓΑΣΛΜΩΝ ΘΜΕΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΤΘΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΑΙΣΘΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ 
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 

ΑΛΤΘΜΑΤΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ-ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΩΝ ΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΛ ΜΕΧΛ 
ΤΘΝ 17/4/2015  

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ 
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΩΝ 
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΚΑΛ ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΕΛΣ 
ΚΑ ΔΟΚΟΥΝ ΤΟ ΑΓΟΤΕΟ ΕΞΙ (6) ΘΜΕΡΕ ΡΛΝ ΑΡΟ 
ΤΘΝ ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ, ΔΘΛΑΔΙ ΤΟ ΑΓΠΤΕΟ ΤΘΝ 28/4/2015 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ: ΣΤΘ ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
WWW.PROMITHEUS.GOV.GR ΤΟΥ ΕΚΝΛΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ) 
(ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΜΟΦΘ) 

ΖΝΤΥΡΘ ΥΡΟΒΟΛΘ (ΓΛΑ ΟΡΟΛΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ): ΣΤΘΝ ΕΔΑ ΤΘΣ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, 
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΟΥ 44, Τ.Κ. -11722, ΑΚΘΝΑ (ΒΛ. ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΑ 
ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ) 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ  ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ 
ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΤΕΣΣΕΛΣ ΘΜΕΕΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΛΘΞΘ ΤΘΣ ΡΟΚΕΣΜΛΑΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΔΘΛΑΔΘ ΤΘΝ  

08/5/2015, ΘΜΕΑ  ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΚΑΛ ΩΑ 10:00 . Θ 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ – 
ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ) ΚΑΙ ΣΩΝ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΣΑ ΕΝΣΤΠΑ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΣΕΘΘΑΝ 

ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑ ΡΑΕΛΡΤΩΣΘ 
ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΡΑ ΚΑ ΓΛΝΕΛ ΤΘΝ ΛΔΛΑ ΘΜΕΑ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘ ΣΤΑ 
ΓΑΦΕΛΑ ΤΘΣ ΑΔΛΡ. 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 
ΟΛΗΟΝΤΑΛ ΧΩΟΛ: 

a. ΤΘΣ Α.ΔΛ.Ρ. , ΛΕΩΦΟΟΣ ΣΥΓΓΟΥ 44, ΑΚΘΝΑ 11742  

b. ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ 
ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 37, ΜΑΟΥΣΛ 151 
80 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ. Ν. ΓΕΩΓΛΑΔΘΣ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΟΥ 44,  11742 ΑΚΘΝΑ 

ΣΘΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 210 9220238 , 2109220944 

FAX 210 9220143 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ adipsecretariat@hqa.gr 
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ΜΕΡΟ Αϋ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
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1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ (ΑΓΗΠ) 

Θ ανεξάρτθτθ διοικθτικι αρχι που φζρει τθν επωνυμία «Αρχι Διαςφάλιςθσ και 
Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ» (Α.ΔΛ.Ρ.), ιδρφκθκε με το Νόμο 3374/2005 
και ζχει ωσ αποςτολι τθν υποςτιριξθ των Λδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν 
πραγματοποίθςθ των διαδικαςιϊν που ςτοχεφουν ςτθ διαςφάλιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 
παρεχόμενου ζργου τουσ, τθν εγγφθςθ τθσ διαφάνειασ των διαδικαςιϊν, τθν προαγωγι τθσ 
ζρευνασ ςε ςυναφι ηθτιματα και τθν ενθμζρωςθ τθσ Ρολιτείασ και των ιδρυμάτων για τισ 
ςφγχρονεσ διεκνείσ εξελίξεισ και τάςεισ ςτον τομζα αυτόν. 

Θ Α.ΔΛ.Ρ. είναι ζνασ ανεξάρτθτοσ κεςμικόσ φορζασ, ο οποίοσ ςτελεχϊνεται από ανϊτατουσ 
δθμόςιουσ λειτουργοφσ, οι οποίοι προτείνονται από τα ίδια τα Λδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
και καλφπτουν το ευρφ φάςμα των επιςτθμϊν και τεχνολογιϊν που κεραπεφει θ Ανϊτατθ 
Εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα μασ. Εδρεφει ςτθν Ακινα και εποπτεφεται από τον Υπουργό Ρολιτιςμοφ 
Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τον ζλεγχο νομιμότθτασ των πράξεων τθσ. 

Στο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, θ Α.ΔΛ.Ρ. «εγγυάται τθ διαφάνεια των διαδικαςιϊν 
αξιολόγθςθσ και ζχει ωσ αποςτολι τθν υποςτιριξθ των ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτθν 
πραγματοποίθςθ των διαδικαςιϊν που ςτοχεφουν ςτθ διαςφάλιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 
ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, τθν ενθμζρωςθ τθσ Ρολιτείασ και των ιδρυμάτων ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ για τισ ςφγχρονεσ διεκνείσ εξελίξεισ και τάςεισ ςτα ςυναφι ηθτιματα και τθν 
προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτον τομζα αυτόν» (Ν. 3374/2005, Άρκρο 10 §2). 

Σκοπόσ τθσ Α.ΔΛ.Ρ. είναι να διαμορφϊςει και να εφαρμόςει ζνα ενιαίο ςφςτθμα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ωσ ςφςτθμα αναφοράσ για τα επιτεφγματα και το ζργο που επιτελοφν τα Λδρφματα 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, να ςυγκεντρϊςει και να κωδικοποιιςει τισ κρίςιμεσ εκείνεσ 
πλθροφορίεσ που κα κακοδθγιςουν τθν Ρολιτεία ςτθν αποτελεςματικι ενίςχυςθ τθσ Ανϊτατθσ 
Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. Θ Αρχι δεν είναι, οφτε ελεγκτικόσ, οφτε παρεμβατικόσ μθχανιςμόσ ςτθ 
λειτουργία, τθν αποςτολι ι τθ φυςιογνωμία τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Για τθν επίτευξθ των 
ςκοπϊν τθσ, ςυνεργάηεται και ςτθρίηει τισ προςπάκειεσ των Λδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ για 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, με ςτόχο να διαςφαλιςκεί θ εμπιςτοςφνθ 
τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ προσ το ςφςτθμα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ.  

Θ λειτουργία τθσ Α.ΔΛ.Ρ και θ εφαρμογι του εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και 
πιςτοποίθςθσ τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, εντάςςονται ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ 
Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007-2013, με τίτλο ζργου «Ανάπτυξθ εκνικοφ ςυςτιματοσ 
αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ 
ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 2, 3, - Οριηόντια Ρράξθ». Το ζργο 
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζςω του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου 
(Ε.Κ.Τ.) και από εκνικοφσ πόρουσ. 

Θ Α.ΔΛ.Ρ. είναι ςυνεργαηόμενο Μζλοσ (Αffiliate Member) τθσ E.N.Q.A. (European Association 
for Quality Assurance in Higher Education) από το 2007 και μζςα ςτο Δϋ Τρίμθνο του 2014 
αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ τθσ, για να καταςτεί πλιρεσ μζλοσ τθσ. 

2. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ 

ΜΑΘΖΖ 

Στο πλαίςιο τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013, το βαςικό πλαίςιο προϊκθςθσ 
πολιτικϊν ςτιριξθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αποτελεί το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Υπουργείου  Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. Με 
το εν λόγω πρόγραμμα, διαμορφϊνεται μια ολοκλθρωμζνθ δζςμθ ςυνεκτικϊν μζτρων και 
ενεργειϊν με απϊτερο ςτόχο τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν που 
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αυτό προςφζρει, ϊςτε να ανταποκρικεί αποτελεςματικότερα ςτισ πραγματικζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ 
ανοίγοντασ διαφλουσ επικοινωνίασ και ςφνδεςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. 

Σφμφωνα με το Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», το βαςικό πλαίςιο ανάπτυξθσ του 
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν παιδεία για τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2007-2013 είναι το 
τετράπτυχο «Ανάπτυξθ -Ανταγωνιςτικότθτα - Εκπαίδευςθ - Απαςχόλθςθ». 

Το εν λόγω ΕΡ επικεντρϊνεται ςε τζςςερισ (4) Στρατθγικοφσ Στόχουσ: 

 1οσ Στρατθγικόσ Στόχοσ: «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και 
προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ» 

 2οσ Στρατθγικόσ Στόχοσ: «Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά 
εργαςίασ». 

 3οσ Στρατθγικόσ Στόχοσ: «Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων». 

 4οσ Στρατθγικόσ Στόχοσ: «Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι 
τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ» 

Κάκε Στρατθγικόσ Στόχοσ του Ρρογράμματοσ αντιςτοιχεί ςε τρεισ κεματικοφσ Άξονεσ 
Ρροτεραιότθτασ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ζνασ για κάκε κατθγορία Ρεριφερειϊν). Κάκε 
κεματικόσ Άξονασ Ρροτεραιότθτασ αντιςτοιχεί ςε μια κατθγορία περιφερειϊν (Σφγκλιςθσ, 
Σταδιακισ Εξόδου και Σταδιακισ Ειςόδου) και ωσ εκ τοφτου οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ είναι 15 
ςυμπεριλαμβανομζνων και τριϊν αξόνων για τθν υποςτιριξθ του Ρρογράμματοσ. Ειδικότερα:  

 Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1-3: Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και 
προϊκθςθσ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ (ανά κατθγορία Ρεριφερειϊν) περιλαμβάνουν δράςεισ 
που αναφζρονται ςτθν αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμό και αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ-ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ του μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ, ςτθν 
αποτίμθςθ τθσ προόδου ςτθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ εφαρμογισ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ 
ποιότθτασ-αξιολόγθςθσ των ςυντελεςτϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςτθν επιτάχυνςθ του 
ρυκμοφ ζνταξθσ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία, ςτθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ όλων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και 
καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, με ζμφαςθ ςτα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ) και τισ ευάλωτεσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΚΟ) και ςτθν ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ του 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με ζμφαςθ ςτθν 
καινοτομία και ςτθ χριςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ & Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). 

 Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 4-6: Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν 
αγορά εργαςίασ (ανά κατθγορία Ρεριφερειϊν),  περιλαμβάνουν δράςεισ που αναφζρονται ςτον 
επαναπροςδιοριςμό του ρόλου τθσ αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και 
ενίςχυςθ του περιεχομζνου τθσ, τθν αναβάκμιςθ τθσ τεχνικο-επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με 
ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ και ςτθν 
αποτελεςματικότερθ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ. 

 Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 7-9: Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων (ανά 
κατθγορία Ρεριφερειϊν) περιλαμβάνουν δράςεισ που αναφζρονται ςτθν ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ 
και των υπθρεςιϊν δια βίου εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςε αυτιν-αφξθςθ τθσ 
ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων και ςτθν ανάπτυξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. 

 Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 10-12: Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν 
προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ (ανά κατθγορία Ρεριφερειϊν) περιλαμβάνουν δράςεισ 
που αναφζρονται ςτθν ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ μζςω προγραμμάτων βαςικισ 
και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και τθσ προςζλκυςθσ ερευνθτϊν υψθλοφ επιπζδου από το εξωτερικό 
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και ςτθν αναβάκμιςθ του επιπζδου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν παραγωγι 
και τθ διάχυςθ νζασ γνϊςθσ με ζμφαςθ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ και τισ ΤΡΕ. 

3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΑΞΖ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΟΤ ΆΞΟΝΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1, 2, 3  

Το παρόν ζργο εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ Οριηόντιασ ενταγμζνθσ Ρράξθσ «Ανάπτυξθ 
εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 2, 3», ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ, 
ςτισ 3 περιφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου και ςτισ 2 περιφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου, ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ» 2007-2013. 

Στο πλαίςιο τθσ ανωτζρω πράξθσ, κα υποςτθριχκεί θ εφαρμογι του εκνικοφ ςυςτιματοσ 
αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, κα ολοκλθρωκεί θ εξωτερικι αξιολόγθςθ όλων των τμθμάτων και των ιδρυμάτων 
τθσ χϊρασ και κα ξεκινιςει θ πιςτοποίθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν και των εςωτερικϊν 
ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των ΑΕΛ, ςφμφωνα με τισ επιταγζσ των Ν. 3374/2005 και Ν. 
4009/2011 και των τροποποιιςεων αυτοφ από τον Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159/10.08.2012) και τον 
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24/30.01.13) όπωσ και των οδθγιϊν που ζχει επεξεργαςτεί θ Α.ΔΛ.Ρ.  

Ραράλλθλα, κα πραγματοποιθκοφν ενζργειεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ του 
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ και πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ των ΑΕΛ. Αναλυτικότερα, οι δράςεισ που 
υλοποιοφνται, ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω πράξθσ, είναι οι εξισ:  

 ΔΑΣΘ 1: Εφαρμογι του Συςτιματοσ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ ςτα Λδρφματα 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ - Υποςτιριξθ Εξωτερικϊν Αξιολογιςεων και Ριςτοποίθςθ τθσ Ροιότθτασ - 
Αξιολόγθςθ και Ριςτοποίθςθ Ροιότθτασ ΑΕΛ - Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ Συνεδριάςεων Αξιολόγθςθσ - 
Κατάρτιςθ Στελεχϊν Ελλθνικϊν ΑΕΛ και τθσ Α.ΔΛ.Ρ. ςε φορείσ αξιολόγθςθσ με προθγμζνα 
ςυςτιματα  

 ΔΑΣΘ 2: Ρρομικεια και εγκατάςταςθ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, λοιποφ 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ  

 ΔΑΣΘ 3: Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα Ροιότθτασ  

 ΔΑΣΘ 4: Διάδοςθ, δθμοςιότθτα και αφομοίωςθ τθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων 
ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ  

 ΔΑΣΘ 5: Ανάπτυξθ, Λειτουργία, Ρροϊκθςθ και Ριςτοποίθςθ τθσ ΑΔΛΡ - 
Λειτουργικι Υποςτιριξθ του Ζργου τθσ Α.ΔΛ.Ρ. - Ραρακολοφκθςθ και Αναπροςαρμογι Συςτιματοσ 
Διαχείριςθσ Ροιότθτασ Α.ΔΛ.Ρ. - Συνδρομζσ ΑΔΛΡ - Ενίςχυςθ Τεχνογνωςίασ για τθ Στρατθγικι τθσ 
Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ - Εξωτερικι Αξιολόγθςθ ΑΔΛΡ  

 ΔΑΣΘ 6: Μετάφραςθ Εκκζςεων Εξωτερικισ Αξιολόγθςθ -Μετάφραςθ Εκκζςεων 
Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ και υλικϊν Ριςτοποίθςθσ και Τεκμθρίωςθσ τθσ ποιότθτασ των ΑΕΛ  

 ΔΑΣΘ 7: Ενοικίαςθ Γραφείων τθσ Α.Δ.Λ.Ρ.  

 ΔΑΣΘ 8: Μελζτεσ ςχετικζσ με τθν Αποςτολι και τουσ Στόχουσ τθσ ΑΔΛΡ. 

Θ ΔΑΣΘ 8, «Μελζτεσ ςχετικζσ με τθν Αποςτολι και τουσ Στόχουσ τθσ ΑΔΛΡ», αποτελεί το 
αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

4. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

12 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

Το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφορά τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ», με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά.  

Αντικείμενου του ζργου αποτελεί: 

1. Θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Α.ΔΛ.Ρ. ςε εξοπλιςμό που αφορά το εςωτερικό δίκτυο 
υπολογιςτϊν των υποδομϊν τθσ. 

2. Θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Α.ΔΛ.Ρ. ςε εξοπλιςμό που αφορά ςυςτιματα τα οποία 
κα φιλοξενθκοφν ςτο κζντρο δικτφων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων  για 
υπθρεςίεσ προσ τρίτουσ και θ αςφαλισ επικοινωνία των δφο τοπολογιϊν. 

Το αντικείμενο τθσ προμικειασ περιγράφεται αναλυτικά ςτο μζροσ Γ και Δ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ.  

Θ Ρράξθ «Ανάπτυξθ Εκνικοφ Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ τθσ 
Εκπαίδευςθσ και Ρροϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3 – 
Οριηόντια Ρράξθ» τθσ ΑΔΛΡ ΟΡΣ: 296175, υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εκνικοφσ πόρουσ. 

5. ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ είναι εξιντα θμζρεσ (60) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ 
παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν γνωμοδοτιςεωσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ και προεγκρίςεωσ από τθν αρμόδια Διαχειριςτικι 
Αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3614/2007. 

6. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων ογδόντα 
χιλιάδων Ευρϊ (€ 280.000) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ (προχπολογιςμόσ 
χωρίσ ΦΠΑ: €227.642,30 € ,- ΦΠΑ 23%: € 52.357,70). 

Στο ανωτζρω ποςό του προχπολογιςμοφ, περιλαμβάνονται κάκε είδουσ ζξοδα και δαπάνεσ 
που κα προκλθκοφν για τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (Κωδικόσ ΟΡΣ Ρράξθσ: 296175), 
και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ (κοινοτικι ςυνδρομι) και από Εκνικοφσ 
Ρόρουσ (εκνικι ςυμμετοχι). 

Το ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου (κοινοτικι ςυνδρομι και εκνικι ςυμμετοχι), κα 
βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον 
ενάρικμο κωδικό 2010ΣΕ04580059 τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζργων (ΣΑΕ) Ε0458.  

Επιςθμαίνεται ότι, ο ανωτζρω προχπολογιςμόσ αποτελεί το ανϊτατο αποδεκτό όριο 
προςφερόμενθσ τιμισ – οικονομικισ προςφοράσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου. 
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Άρκρο 1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Θ Αρχι Διαςφάλιςθσ και Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Π.) 

(ςτο εξισ θ Ανακζτουςα Αρχι), με τθν 2211/α/4-11-2014 Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ, 
προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά με αντικείμενο τθν επιλογι Αναδόχου για το ζργο: 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ». Το αντικείμενο του υπό προκιρυξθ ζργου περιγράφεται αναλυτικά ςτο Μζροσ Α’ 
τθσ Ρροκιρυξθσ με τίτλο «Ρεριβάλλον / Αντικείμενο του Ζργου».  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ.  

Θ Σφμβαςθ που πρόκειται να ανατεκεί αφορά προμικειεσ με αρικμό αναφοράσ (ταξινόμθςθ 
κατά CPV):  30213000-5, 30232110-8, 30233100-2, 48822000-6, 48920000-3, 48780000-9, 
38652100-1, 32510000-1, 80533100-0. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ: 

 Απεςτάλλθ για δθμοςίευςθ ςτο «Τεφχοσ Δθμοςίων Διακθρφξεων και Συμβάςεων» τθσ 
Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτισ 11/3/2015 

 Απεςτάλλθ για δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ 
11/3/2015. 

 Απεςτάλλθ για δθμοςίευςθ ςτον ελλθνικό τφπο ςτισ 11/3/2015 ςε δφο θμεριςιεσ 
οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ και δφο εφθμερίδεσ του περιφερειακοφ-τοπικοφ 
τφπου ςφμφωνα με τον Ν.3548/2007 όπωσ ιςχφει και ςυγκεκριμζνα ςτισ εφθμερίδεσ «Ναυτεμπορικι», 

«Χρθματιςτιριο», «Κακθμερινι Αμαρυςία», «Νζα Καλλικζα».. 

 αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτο Ρρόγραμμα «Διαφγεια» ςτισ 11/3/2015. 

 απεςτάλλθ ςτθν Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδασ ςτισ 11/3/2015. 

 το πλιρεσ τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ αναρτικθκε ςτισ 12/3/2015 ςτθ δικτυακι πφλθ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και ςτισ 11/3/2015 ςτθν δικτυακι πφλθ 
του του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων, www.promitheus.gov.gr.  

Θ παροφςα προκιρυξθ και θ περίλθψθ αυτισ καταχωρικθκαν, επίςθσ και ςτο διαδίκτυο, ςτθ 
ιςτοςελίδα τθσ ΑΔΛΡ http://www.hqaa.gr/ . 

Άρκρο 2. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

2.1. Ανακζτουςα αρχι είναι θ Αρχι Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν 

Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (A.ΔΛ.Ρ)  

Για οποιοδιποτε ηιτθμα ςχετικά με το Διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν 
να επικοινωνοφν με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ είναι τα ακόλουκα:  

(α)  Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: 

 Αρχι Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ 
Εκπαίδευςθ (A.ΔΛ.Ρ) - Λεωφ. Συγγροφ 44, Τ.Κ.- 11722, ΑΚΘΝΑ  

(β)  Αρικμόσ Τθλεφϊνου: +302109220238 και +302109220944 

Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ: Δρ. Ν.Γεωργιάδθσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hqaa.gr/
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(γ)  Αρικμόσ Φαξ: +302109220143 

(δ) Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: adipsecretariat@hqa.gr  

Άρκρο 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία και 
ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ: 

1. Τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
31θσ Μαρτίου 2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν αναλογικά εφαρμοηόμενθσ, 

2. Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν κατάργθςθ του 
Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1784/1999, 

3. Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου τθσ 11θσ Λουλίου 2006 περί 
κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
1260/1999, 

4. Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1828/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθ 
κζςπιςθ κανόνων ςχετικά με τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,  

5. Του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ 
τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
16θσ Νοεμβρίου 2005», αναλογικά εφαρμοηόμενου, 

6. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), για τισ «Ρρομικειεσ του δθμοςίου τομζα και 
ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

7. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των 
δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

8. Του Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) για τον «Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», 
όπωσ εφαρμόηεται αναλογικά για Υπθρεςίεσ, 

9. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) για τθ «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013», όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, 

10. Του Ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/Α/2011) "Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 
των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων", όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, 

11. Τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ του ΕΣΡΑ (ΦΕΚ Β 
540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

12. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68/20-3-2007), για τθν «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των 
φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

mailto:adipsecretariat@hqa.gr
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13. Του Ν. 3861/2010, για τθν «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α'112/13.07.10), 

14. Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – 
Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει 

15. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) για το «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», 

16. Τθσ υπ’ αρικμ. Ρ1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400Β) ΚΥΑ «φκμιςθ των ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 

17. Τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) για τισ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

18. Τθσ υπ’ αρικμ. 5143/05-12-2014 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ του τρόπου υπολογιςμοφ, τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ υπζρ τθσ 
Ε.Α.Α.Α.Δ.Θ.Σ.Υ., κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 
του Ν. 4013/2011(Α’ 204) όπωσ ιςχφει» (ΦΕΚ 3335Βϋ/11-12-2014) 

19. Τθσ υπ’ αρικμ. 12179/14 (ΦΕΚ – 1893 Β/11-7-2014) ΥΑ «Κακοριςμόσ θμεριςιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊριςθσ 
δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» 

20. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) για τισ «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ - 
Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα - 
Τροποποίθςθ των διατάξεων του πδ 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», 

21. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) για τουσ «Κανόνεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπου αυτόσ ζχει εφαρμογι, 

22. Τθσ με αρικμ. πρωτ. Ρ1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΛΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιοσ με κζμα 
«Ενημέρωςη για το Εθνικό φςτημα Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)», 

23. Του Νόμου 3374/05 (ΦΕΚ 189/Α/2-8-2005) για τθ «Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν 
ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Σφςτθμα μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν μονάδων - Ραράρτθμα 
διπλϊματοσ» 

24. Του Νόμου 3848/10, Άρκρο 38, για τθν «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ 
– κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ.», 

25. Του  Ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων – 
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ 
Λουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθ Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Αϋ 173)» όπωσ ιςχφει 

26. Τθσ με αρ. πρωτ. 20739/30.09.2008 Ρρόςκλθςθσ με Κωδ. 10 του Υπουργείου 
Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τθν υποβολι προτάςεων για τθν κατθγορία πράξθσ 
«Ανάπτυξθ εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και τεκμθρίωςθσ των 
Λδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ», κακϊσ και τθσ 1θσ Επικαιροποίθςθσ αυτισ με αρ. πρωτ. 
15554/19-09-2011 ςτο πλαίςιο των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και 
Δια Βίου Μάκθςθ» 
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27. Τθσ με αρ. Ρρωτ. 4827/19.04.2010 (και αρ. Ρρωτ. τθσ ΑΔΛΡ 381/19.04.2010),  
αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ πράξθσ του δικαιοφχου «Αρχι Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ 
Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ» (Α.ΔΛ.Ρ.), προσ τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ για τθν 
ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», 

28. Τθσ με αρ. πρωτ. 1457/6-7-2010 ειςιγθςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ για 
τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», 

29. Τθσ ανάγκθσ ανάκλθςθσ των αποφάςεων ζνταξθσ με αρ. Ρρωτ. 6484/12.05.2009, 
6485/12.05.2009 και 6486/12.05.2009 

30. Των με αρ. 21825/23-102-13, 4377/28-02-2014 και 1192/31-3-2014 
Τροποποιιςεων τθσ Οριηόντιασ Ρράξθσ "Ανάπτυξθ εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ 
Ρροτεραιότθτασ 1, 2, 3, - Οριηόντια Ρράξθ" με κωδικό MIS 296175. 

31. Τθσ υπ’ αρικμ. 2211/α/4-11-2014 απόφαςθσ του Συμβουλίου τθσ Αρχισ 
Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Α.ΔΛ.Ρ.), που αφορά τθν 
ζγκριςθ διενζργειασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου του 
ζργου «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» και των όρων τθσ Ρροκιρυξθσ του εν λόγω Διαγωνιςμοφ. 

32. Των εκδοκειςϊν ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω λοιπϊν (πλθν αυτϊν που ιδθ 
προαναφζρκθκαν) κανονιςτικϊν διατάξεων, κακϊσ και άλλων διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε 
διάταξθσ (νόμου, Ρ.Δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κλπ.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  

Άρκρο 4. ΟΡΙΜΟΙ 

4.1. Οι ακόλουκοι οριςμοί κα ζχουν τθν ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθν ςυνζχεια:  

i. φμβαςθ: Το ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για τθν 
προκθρυςςόμενθ προμικεια.  

ii. Ανακζτουςα Αρχι/Αγοραςτισ: θ ΑΔΛΡ θ οποία κα υπογράψει με τον  Ανάδοχο τθ 
ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

iii. υμβατικά τεφχθ: το τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ανάδοχο 
του ζργου και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά 
ςειρά ιςχφοσ : α. τθ ςφμβαςθ, β. τθν προκιρυξθ και το τεφχοσ με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ, γ. 
τθν Τεχνικι προςφορά του Αναδόχου και δ. τθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

iv. Ανάδοχοσ: Το πρόςωπο ςτο οποίο κα κατακυρωκεί ο παρϊν διαγωνιςμόσ και κα κλθκεί να 
υπογράψει τθ ςφμβαςθ και να εκτελζςει τθν προκθρυςςόμενθ προμικεια. 

v. Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ (εφεξισ «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ»): 
Το αρμόδιο για τθν παραλαβι, αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό 
γνωμοδοτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ το οποίο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ περί ςυγκρότθςθσ και οριςμοφ μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ (άρκρο 26 
του ν. 4024/2011, άρκρο 38 του Ρ.Δ. 118/2007 και άρκρα 13-15 Ν. 2690/1999).Θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ γνωμοδοτεί για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ που προκφπτει και κατά τθν Εκτζλεςθ 
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

vi. Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (εφεξισ «Επιτροπι Ρροςφυγϊν»): Το 
αρμόδιο ςυλλογικό γνωμοδοτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο ςυγκροτείται ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί ςυγκρότθςθσ και οριςμοφ μελϊν των ςυλλογικϊν 
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οργάνων τθσ διοίκθςθσ, για τθν εξζταςθ και γνωμοδότθςθ επί των προδικαςτικϊν προςφυγϊν που 
υποβάλλονται ςτον διαγωνιςμό, για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τον ν. 
3886/2010, αποτελοφμενο από τρία ι πζντε μζλθ, που δεν ςυμμετζχουν ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. Θ Επιτροπι Ρροςφυγϊν γνωμοδοτεί για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ που 
προκφπτει και κατά τθν Εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

vii. Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ: Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο το οποίο 
ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί ςυγκρότθςθσ και οριςμοφ 
μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ από τον προμθκευτι και τθν παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν ι εκπόνθςθσ 
μελετϊν. 

viii. Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ): Ολοκλθρωμζνο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν υποβολι 
αιτθμάτων, τον προγραμματιςμό, τθν ζγκριςθ, τθ διαδικαςία προκιρυξθσ και ανάκεςθσ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, με τθ χριςθ και εφαρμογι Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και 
Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). 

ix. Διαδικτυακι πφλθ ΕΘΔΘ: Διαδικτυακι πφλθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ, ςτθν οποία λειτουργεί το ΕΣΘΔΘΣ με τθν ονομαςία ςτο διαδίκτυο 
«ΡΟΜΘΚΕΥΣ» και με λατινικοφσ χαρακτιρεσ «PROMETHEUS» και με θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
www.promitheus.gov.gr. 

x. Οικονομικόσ Φορζασ/Προμθκευτισ/Ενδιαφερόμενοσ/Τποψιφιοσ/Προςφζρων/: 
Οποιοδιποτε πιςτοποιθμζνο, εγγεγραμμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα 
προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και υποβάλλει θλεκτρονικά προςφορά, με ςκοπό τθ 
ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

xi. Εκπρόςωποσ: Το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ςτθν περίπτωςθ που 
αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προςφζροντα, που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο ειδικά εξουςιοδοτθμζνο από τον προςφζροντα ι τον νόμιμο 
εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

xii. CPV (Common Procurement Vocabulary) (Κοινό Λεξιλόγιο Προμθκειϊν): Ενιαίο ςφςτθμα 
ταξινόμθςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων ι κοινό λεξιλόγιο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που 
κεςπίςτθκε με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Νοεμβρίου 2002 και ανακεωρικθκε με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 213/2008 τθσ 
Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007. 

xiii. Ε.Ο.Χ.: Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ. Συνκικθ με τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα που τζκθκε 
ςε ιςχφ τθν 1θ Λανουαρίου 1994, από τα εναπομείναντα κράτθ τθσ ΕΗΕΣ, ζχει δθλ. μζλθ τθν 
Λςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθν Νορβθγία και κυρϊκθκε από τθν Ελλθνικι Βουλι. με τον Νόμο 
2155/93 (ΦΕΚ 104Α/18-6-1993) 

xiv. Διεκνισ υμφωνία περί Δθμοςίων υμβάςεων (Δ): Συμφωνία που ςυνιφκθ ςτο 
πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΡΟΕ) που ςυςτικθκε το 1995 και των πολυμερϊν 
διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ που ολοκλθρϊκθκαν ςτισ 15 Δεκεμβρίου 1993, 
αντικατζςτθςε τθν Γενικι Συμφωνία Δαςμϊν και Εμπορείου του 1947 (GATT – General Agreement 
on Tariffs and Trade) και κυρϊκθκε από τθν Ελλθνικι Βουλι με τον Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α) 

Άρκρο 5. ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ 

5.1. Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζχει αποςταλεί για δθμοςίευςθ, δθμοςιεφτθκε ι 

αναρτικθκε, ςτα παρακάτω μζςα ςτισ αναγραφόμενεσ θμερομθνίεσ: 
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Μέζο (Ηζηοζελίδα, Σύπορ, κλπ)   
Ζμεπομηνία ανάπηηζηρ ή αποζηολήρ 

ππορ δημοζίεςζη ή δημοζίεςζη. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 11/3/2015 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ – Σεύρνο Γηαθεξύμεσλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) 
11/3/2015 

Διιεληθόο Σύπνο (δύν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο 

θπθινθνξίαο θαη δύν εθεκεξίδεο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ-ηνπηθνύ ηύπνπ 

ζύκθσλα κε ηνλ Ν.3548/2007 όπσο ηζρύεη ) 

11/3/2015 

Γηαύγεηα(https://diavgeia.gov.gr/) 11/3/2015 

Ιζηνζειίδα ηεο ΑΓΙΠ (http://www.hqaa.gr) 11/3/2015 

Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ -ΔΗΓΗ 

(http://www.promitheus.gov.gr) 
12/3/2015 

Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – 

ΚΗΜΓΗ (http://www.promitheus.gov.gr) 
11/3/2015 

Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο. 11/3/2015 

5.2. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον περιφερειακό-τοπικό τφπο βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Άρκρο 6. ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ – ΓΝΩΘ ΤΝΘΘΚΩΝ – ΠΑΡΟΧΘ 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ  

6.1. Θ παροφςα Ρροκιρυξθ διατίκεται για τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςω του διαδικτφου ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΑΔΛΡ (http://www.hqaa.gr/) και ςτθ διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr, από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ που αναφζρεται ςτο Άρκρο 1.  

6.2.  Τα αιτιματα για τθν παροχι ςυμπλθρωματικϊν πλθρφοριϊν-διευκρινίςεων υποβάλλονται 

θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 

οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 

χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα από αίτθςι τουσ. Τα αιτιματα, 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι αρχείου 

.pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 

είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 

εξετάηονται. 

6.3. Αιτιματα για τθν παροχι ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν-διευκρινίςεων υποβάλλονται 

μεχρι τθν 17/4/2015 H Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε 

όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, το αργότερο ζξι 

(6) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Το πλιρεσ 

http://www.hqaa.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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κείμενο των ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι διευκρινιςεων κα αναρτθκεί ςτθν 

δικτυακι πφλθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

www.promitheus.gov.gr. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι, οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι 

διευκρινίςεισ κα αναρτϊνται ταυτόχρονα ςυγκεντρωτικά ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο 

διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (http://www.hqaa.gr/)  

6.4. Κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί 

προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ ΑΔΛΡ. 

Άρκρο 7. ΓΛΩΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

7.1. Επίςθμθ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ είναι θ Ελλθνικι. Πλα τα ςτοιχεία αυτοφ, κακϊσ και 

κάκε ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι κα 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ ελλθνικι μετάφραςθ. Οι τεχνικοί όροι που αναφζρονται ςτισ 

προςφορζσ μποροφν να αναγράφονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςτθν περίπτωςθ που 

αυτοί δεν μποροφν να αποδοκοφν ςτθν ελλθνικι, αναγράφονται μόνο ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα. 

7.2. Σα έγγξαθα και τα δικαιολογθτικά που ζχουν ςυνταχκεί ςτθν αλλοδαπι, πρζπει επί ποινι 

απαραδζκτου να φζρουν τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ «Apostille», ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961 που κυρϊκθκε με το νόμο 1497/1984, ϊςτε να πιςτοποιείται θ 

γνθςιότθτά τουσ και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

7.3. Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των 

ενδιαφερομζνων, των διαγωνιηομζνων και του αναδόχου κα διεξάγονται ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν 

υπαλλιλων, ςτελεχϊν ςυμβοφλων ι ςυνεργατϊν του με τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθ 

διάκεςθ διερμθνζων. 

Άρκρο 8. ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

8.1. Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, με εξαίρεςθ τουσ 

τεχνικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά και μποροφν να υποβάλλονται 

ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

8.2. Τα ςτοιχεία των προςφορϊν που υποβάλλονται και ςε ζντυπθ μορφι, πρζπει να είναι 

δακτυλογραφθμζνα και δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ διορκϊςεισ, 

διαγραφζσ. Αν υπάρχει οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, κ.λπ. κα πρζπει να είναι 

κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. 

8.3. Οι προςφορζσ πρζπει να αφοροφν ςε ολόκλθρο το ζργο. Τμθματικζσ προςφορζσ δε 

γίνονται δεκτζσ και κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

8.4. Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι των προςφορϊν, διευκρινίςεισ, τροποποιιςεισ ι 

αποκροφςεισ όρων τθσ προκιρυξθσ ι των προςφορϊν, δεν γίνονται δεκτζσ και 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hqaa.gr/
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Άρκρο 9. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

9.1. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr  του ςυςτιματοσ. 

9.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ θλεκτρονικά μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Ρροκιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 

ςτο άρκρο 11 τθσ  Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ 

και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», ωσ ιςχφουν. Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να υποβάλουν θλεκτρονικά τθν 

προςφορά τουσ μζχρι τθν 04/5/2015, θμζρα Δευτζρα, ςτισ 15:00. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 

Σφςτθμα. 

9.3. Μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ, κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων 

που τυχόν κα ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ επί νομίμωσ 

υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 12 του Ρ.Δ. 118/2007. 

9.4. O χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ, βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 6 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α/120- 

29.5.2013): «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και Άλλεσ Διατάξεισ», 

όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013) και τθν Υ.Α. Ρ1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013): «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)», ωσ ιςχφουν. 

9.5. Θ παροχι των υπθρεςιϊν χρονοςιμανςθσ, αποδεικνφεται με ςχετικι θλεκτρονικι 

επιβεβαίωςθ λιψθσ των προαναφερόμενων φορζων προσ τον χριςτθ των υπθρεςιϊν 

αυτϊν, θ οποία διαβιβάηεται ςτον χριςτθ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ με αςφαλι κρυπτογραφθμζνο 

τρόπο και θ οποία επζχει κζςθ εγγράφου βζβαιθσ χρονολογίασ. 

9.6. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία  ζχουν πρόςβαςθ 

ςτα ζγγραφα που παράγονται ςτο Σφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από 

τισ κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 

άρκρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο 

(ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτϊν τθσ περίπτωςθσ β τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 6 του ν. 4155/2013. 

9.7. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον οικονομικό φορζα, ςθμαίνονται από αυτόν με 

χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που 

ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Από το ςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ 

υποβολισ προςφοράσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://webmail.adip.gr:4443/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.promitheus.gov.gr
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9.8. Τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που απαιτοφνται από τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθ 

ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα 

θλεκτρονικισ υποβολισ, από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ- χριςτεσ ςε 

μορφι αρχείου .pdf, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο 

άρκρο 11 τθσ  Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», ωσ ιςχφουν.  

9.9. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τα οποία ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον 

ίδιο τον οικονομικό φορζα πρζπει να φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Πςα δεν ζχουν 

εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και, κατά ςυνζπεια, δεν φζρουν τθν 

ψθφιακι του υπογραφι, προςκομίηονται εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα ι, εφόςον 

ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται ςτθν περίπτωςθ α' τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014, ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των 

ακριβϊν αντιγράφων των εγγράφων αυτϊν) ςτθν Ανακζτουςα αρχι. Τζτοια δικαιολογθτικά 

και ςτοιχεία είναι, ενδεικτικά: θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ (υποχρεωτικά προςκομίηεται το 

πρωτότυπο) και τα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. 

Οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ τθσ προςφοράσ (που υποβάλλονται 

θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου .pdf) όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προςφζροντα, 

φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Οι 

απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ όταν δεν υπογράφονται από τον ίδιο τον 

προςφζροντα απαιτείται θ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

9.10. Πςον αφορά τα ζγγραφα που πρζπει να κατατεκοφν εντφπωσ εντόσ 3 εργαςίμων θμερϊν 

από τθν θλεκτρονικι υποβολι, θ αρμόδια επιτροπι αποςφραγίηει τουσ φακζλουσ που 

υποβάλλονται, ςε τόπο και χρόνο που ορίηεται από τθν ίδια με ενθμζρωςθ των 

προςφερόντων, μονογράφει δε όλα τα ςτοιχεία του κακενόσ φακζλου κατά φφλλο. Οι 

προςφζροντεσ δφνανται, εφόςον το επικυμοφν, να παρευρίςκονται κατά το άνοιγμα των 

εγγράφων ςτοιχείων των προςφορϊν εκπροςωποφμενοι από εκπρόςωπό τουσ, ο οποίοσ 

κα πρζπει να κατζχει ςχετικι προσ αυτό εξουςιοδότθςθ. Ο φάκελοσ με τα, ωσ ανωτζρω, 

ζντυπα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία (δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι 

φάκελοι, οι οποίοι να είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ 

να αφιςουν ίχνθ) πρζπει να φζρει τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΤΥΡΩΝ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΛΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 

ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

Διαγωνιςμόσ 2211/α/2014 

Ρροσ:  ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 
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Λεωφόροσ Συγγροφ 44, Τ.Κ. 11722, ΑΚΘΝΑ 

Θμ/νία Θλεκτρονικισ Υποβολισ Ρροςφορϊν: 

Θμ/νίασ Υποβολισ Εντφπων Δικαιολογθτικϊν και Στοιχείων Ρροςφορϊν: 

 

Στοιχεία Διαγωνιηομζνου: επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, αρικμό 

τθλεομοιοτυπίασ και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ τα 

αντίςτοιχα ςτοιχεία όλων των μελϊν τουσ).  

 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Αξιολόγηςησ Προςφορών 

 

9.11. Θ Ανακζτουςα αρχι, ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ 

προςφοράσ ι για το περιεχόμενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν, τόςο ςτθν εν λόγω 

διαδικτυακι πλατφόρμα, όςο και κατά τθν υποβολι του φακζλου των εντφπων 

δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων (για όποια απαιτείται). 

9.12. Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:  

(α) ζνασ Υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά» και   

(β) ζνασ Υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά».  

9.13. Στον θλεκτρονικό Υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται 

ςτο Μζροσ Βϋ, Άρκρα 9, 18 και 19 και ςτον θλεκτρονικό Υποφάκελο «Οικονομικι 

Ρροςφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται 

ςτο Μζροσ Βϋ, Άρκρα 9, 20. 

9.14. Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται και υποβάλλεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 

θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από 

τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου 

πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο 

προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

9.15. Σε περίπτωςθ που θ τεχνικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ 

θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ηθτείται από τον προςφζροντα να επιςυνάπτει ςτθν 

τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα ςτα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία να 

προςδιορίηονται ποια είναι τα αρχεία αυτά και πωσ κα ςυμπλθρωκοφν με παραπομπι ςε 

ςυγκεκριμζνα άρκρα και παραγράφουσ τθσ διακιρυξθσ. Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των 

ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 

ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου, υπεριςχφει το τελευταίο. 

9.16. Θ Oικονομικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον Υποφάκελο 

«Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν 
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αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 

υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 

θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο 

μορφι pdf.  

9.17. Σε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ 

ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ηθτείται από τον προςφζροντα να 

επιςυνάπτει ςτθν οικονομικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα ςτα ςχετικά 

θλεκτρονικά αρχεία να προςδιορίηονται ποια είναι τα αρχεία αυτά και πωσ κα 

ςυμπλθρωκοφν με παραπομπι ςε ςυγκεκριμζνα άρκρα και παραγράφουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 

φόρμα του ςυςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου, 

υπεριςχφει το τελευταίο. 

Άρκρο 10. ΣΕΚΜΘΡΙΟ ΑΠΟ ΣΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

10.1. Θ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο 

ότι κάκε διαγωνιηόμενοσ, αλλά και κάκε μζλοσ του – ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ 

ςφμπραξθσ, κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ- ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ και ζχει αποδεχκεί 

ανεπιφφλακτα α) το ςφνολο των όρων που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και 

ςτα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν, β) τθσ εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ, θ οποία αναγράφεται ςτο 

άρκρο 3 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Άρκρο 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

11.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν οποιαδιποτε φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων ι κοινοπραξίεσ που εδρεφουν ςτθν θμεδαπι, ςτα Κράτθ 

Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, κακϊσ και ςτα Κράτθ 

– Μζλθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων (G.P.A.) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139), ι είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει 

Ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακϊσ και ςε Κράτθ, τα οποία ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ ςυμβάςεων, 

αρκεί να , αςχολοφνται με τθν προμικεια και παροχι υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθ 

παροφςα Διακιρυξθ και να πλθροφν τα κριτιρια χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και 

τεχνικισ ικανότθτασ που τίκενται ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

11.2. Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι 

εγγεγραμμζνα ςτα οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα μζχρι και τθν θμζρα 

υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Τα υποψιφια 

αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να 

αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ ομοίωσ του κράτουσ 
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εγκατάςταςισ τουσ, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ με ανάλογο 

πιςτοποιθτικό ι, εφόςον τζτοιο πιςτοποιθτικό δεν εκδίδεται ςτο οικείο κράτοσ, να 

προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

44 του Ρ.Δ. 60/2007. 

11.3. Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 

(υποψιφιοι Ανάδοχοι) απαιτείται:  

α) να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι 
παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και  

β) να εγγραφοφν  ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) 

11.4. Για τθν εγγραφι ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ-Διαδικτυακι πφλθ www. 

promitheus.gov.gr) ακολουκείται θ κατωτζρω διαδικαςία:  

Οι οικονομικοί φορείσ,  αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από το ςφνδεςμο 
«Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: 

Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ), 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί 
κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. 
Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ 
και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν 
Ρρομθκειϊν.  

Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι οποίοι δεν 
διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 
ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Λdentification Number) και ταυτοποιοφνται με 
χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ 
ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ 
Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  

Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 
ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: 

- είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο 
Ραράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα IX Γ για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του Ρ.Δ. 60/2007, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ 
μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία  να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι 
του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και 
ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του 
Συςτιματοσ. 

11.5. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ 
εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ 
πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

26 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

11.6. Ειδικότερα, για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να 
διακζτουν τθν απαραίτθτθ χρθματοοικονομικι επάρκεια, επαγγελματικι επάρκεια και τεχνικι 
ικανότθτα για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν εξειδίκευςθ των εν 
λόγω απαιτιςεων αναφζρονται ςτο Μζροσ Βϋ, Άρκρα 18 και 19. 

ε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν οι οποίεσ υποβάλλουν κοινι προςφορά, οι ςχετικζσ 
απαιτιςεισ πρζπει να πλθροφνται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ακροιςτικά. 

11.7. Οι ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων που κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό 
δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν με ειδικι νομικι μορφι για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό.  

11.8. Τα μζλθ των ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 
ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν περίπτωςθ που κα τουσ ανατεκεί το ζργο. 

11.9. Ειδικότερα για τισ ενϊςεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά: 

 Θ ζνωςθ υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά:  

- είτε από κάκε ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ,  

- είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 

 Ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ, ζχει δε ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθν 
υποχρζωςθ να εκπροςωπεί και να ςυντονίηει, κατά τθ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ, αλλά και τθσ 
εκτζλεςθσ του ζργου, τθν από κοινοφ δράςθ των μελϊν τθσ.  

 Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. 

 Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε 
περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ 
κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια 
τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να 
προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ αποδοχι τθσ αντικατάςταςθσ είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςι τθσ 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ 

11.10. Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ςτο Διαγωνιςμό, δεν μπορεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, να μετζχει ςε περιςςότερεσ 

από μία προςφορζσ ωσ μζλοσ ςχιματοσ ι με οποιαδιποτε άλλθ ιδιότθτα (π.χ. ςυμβοφλου, 

δανείηοντοσ χρθματοοικονομικι επάρκεια ι τεχνικι ικανότθτα).  

11.11. Εάν μετά τθν υποβολι των προςφορϊν πραγματοποιθκεί  ςυγχϊνευςθ, ςφμφωνα 

με τθν ζννοια των οδθγιϊν 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξφ νομικϊν προςϊπων που 

ςυμμετζχουν ςε διαφορετικζσ προςφορζσ, τότε το νομικό πρόςωπο που είναι απόρροια 

τθσ ςυγχϊνευςθσ κα πρζπει να παραιτθκεί άμεςα από μία εκ των δφο προςφορϊν. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, θ ικανότθτα ςυμμετοχισ του ςυγκεκριμζνου ςχιματοσ κρίνεται με βάςθ 

τα εναπομείναντα μζλθ του ςχιματοσ. 
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Άρκρο 12. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

12.1. Αποκλείονται από τθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ όςοι εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

 Πςοι δεν πλθροφν τα κριτιρια των παραγράφων 1 του άρκρου 45 τθσ Οδθγίασ 
2004/18/Ε.Κ. (άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007) και ςυγκεκριμζνα υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ, γνωςτι ςτθν ανακζτουςα αρχι εισ βάροσ του ςυμμετζχοντα ι μζλουσ αυτοφ, για ζναν ι 
περιςςότερουσ λόγουσ που απαρικμοφνται κατωτζρω: 

(α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2, 
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

(β)  δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

(γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 του ν. 2803/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’ 48/3.03.2000), ο 
οποίοσ ενςωμάτωςε τθ ςφμβαςθ για τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

(δ)  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 
τθσ οδθγίασ 91/308/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 10θσ Λουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ με ςκοπό τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ.  

(ε) καταδικάςτθκαν με αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ (αρκ. 30 παρ. 1, 2,3,4,7, 13, 14, 15, 18 και αρκ. 35 παρ.1) ι για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ 
δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  

Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ αναφζρονται ςτουσ 
νομίμουσ εκπροςϊπουσ, ςφμφωνα με τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που προςκομίηουν. Ωσ νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ νοείται  το φυςικό πρόςωπο που διοικεί και εκπροςωπεί ζναντι τρίτων το νομικό 
πρόςωπο, ςφμφωνα με τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που προςκομίηουν οι Διαγωνιηόμενοι. 

12.2. Επίςθσ, αποκλείονται και όςοι εμπίπτουν ςε κάποιον από τουσ παρακάτω 

πρόςκετουσ λόγουσ αποκλειςμοφ: 

(α)  τελοφν υπό, ι βρίςκονται ςε διαδικαςία κζςθσ ςε, ι ζχει κινθκεί εναντίον τουσ 
αντίςτοιχθ διαδικαςία για, κατά περίπτωςθ: πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, 
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 
ςυνδιαλλαγισ ι για οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 

(β) ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο 
του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα που αποδεδειγμζνα διαπιςτϊκθκε 
με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ ανακζτουςα αρχι, 

(γ) δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον αφορά τθν καταβολι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία, 

(δ)  δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον αφορά τθν καταβολι φόρων και 

τελϊν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθν ελλθνικι 

νομοκεςία, 
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(ε)  είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν ι δεν 

παράςχουν τισ πλθροφορίεσ κατ’ εφαρμογι των άρκρων 42 ζωσ 48 του Ρ.Δ. 60/2007, 

(ςτ)  αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ 

ανωτζρω κυρϊςεισ από τισ οικείεσ αρχζσ, 

(θ)  διαγωνιηόμενοι που δεν υποβάλλουν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ τα δικαιολογθτικά και τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ, 

(κ) φυςικά πρόςωπα που ςυμμετείχαν ςτθν εκπόνθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προκιρυξθσ 

ι τα οποία κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν απαςχολοφνταν - με οποιαδιποτε 

ςχζςθ εργαςίασ – ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

(ι)  ζχουν καταδικαςκεί βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ με ιςχφ δεδικαςμζνου, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ απόφαςθ και θ οποία διαπιςτϊνει αδίκθμα ςχετικό με 

τθν επαγγελματικι τουσ διαγωγι 

12.3. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ που υποβάλλει κοινι προςφορά, οι λόγοι αποκλειςμοφ 

αναφζρονται ςε κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτά και ςυμπαραςφρουν τθν υποψθφιότθτα 

τθσ ζνωςθσ. 

Άρκρο 13. ΧΡΟΝΙΚΘ ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

13.1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για εκατόν ογδόντα 

(180) θμζρεσ από τθν επόμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, με δικαίωμα 

μονομεροφσ παράταςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι για εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ. 

Ρροςφορζσ που αναφζρουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

13.2. Θ ιςχφσ των προςφορϊν μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί 

εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τουσ, κατ’ ανϊτατο όριο 

για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου 

χρόνου παράταςθσ των προςφορϊν, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ ματαιϊνονται 

υποχρεωτικά, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι, κατά περίπτωςθ αιτιολογθμζνα, θ 

ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν ιςχφ τθσ προςφοράσ τουσ, 

εφόςον τουσ ηθτθκεί, πριν τθν πάροδο του προαναφερόμενου ανωτάτου ορίου, είτε όχι. 

Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ 

παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

13.3. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, μπορεί να γίνει 

και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ τον υποψιφιο μόνο εφόςον 

αυτόσ το αποδεχτεί.  

13.4. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν Ρροςφορά τουσ ι 

μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, 

ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ςε: 

o ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ, 
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o κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ. 

Άρκρο 14. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ 

14.1. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ (οικονομικόσ φορζασ), ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν 

δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ 

κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 

Άρκρο 15. ΤΜΒΑΣΙΚΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

15.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ είναι εξιντα θμζρεσ (60) από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν γνωμοδοτιςεωσ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ και προεγκρίςεωσ από 

τθν αρμόδια Διαχειριςτικι Αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3614/2007. 

Άρκρο 16. ΑΜΟΙΒΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

16.1. Το ςυνολικό τίμθμα για τθν εκτζλεςθ των ειδϊν τθσ παροφςασ προμικειασ δεν 

μπορεί να υπερβεί το ποςό των 227.642,30 € πλζον ΦΠΑ 23%, (280.000,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) με βάςθ τθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου, που 

επιςυνάπτεται ςτθ ςφμβαςθ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

16.2. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυνομολογοφν και δζχονται ότι το ςυνολικό αυτό ποςό το 

οποίο ορίηεται ωσ «πλαφόν» κα παραμείνει ςτακερό και αμετάβλθτο ςε όλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και αποκλείεται απόλυτα κάκε μελλοντικι αναπροςαρμογι, 

ανακεϊρθςθ και γενικά μεταβολι αυτοφ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, ακόμθ και για 

ζκτακτουσ λόγουσ που δεν μπορεί να προβλεφκοφν και ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν ακρίβεια 

του προχπολογιςμοφ που ζκανε και με βάςθ τον οποίο καταρτίςτθκε θ ςφμβαςθ. 

Άρκρο 17. ΣΙΜΘΜΑ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

17.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει μετά τθν παραλαβι του ςυνόλου του 
εξοπλιςμοφ, από τθν ΑΔΛΡ και ςφμφωνα με τθν χρθματορροι τθσ Ρράξθσ. Θ εν λόγω πλθρωμι κα 
πραγματοποιθκεί, εφόςον προςκομιςτοφν τα παρακάτω:  

Α. Δελτίο Αποςτολισ / Τιμολόγιο. 

Β. Ρρακτικό παραλαβισ του εξοπλιςμοφ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 

Γ.  Αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

Δ. Απόδειξθ είςπραξθσ. 

Ειδικότερα: 

17.2. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων άνευ νομικισ προςωπικότθτασ, τα παραςτατικά 
εκδίδονται από κάκε ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτά, ανάλογα με το μζροσ του Ζργου που ζχει 
αναλάβει να υλοποιιςει, όπωσ ζχει περιγραφεί ςτθν Σφμβαςθ. 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

30 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

17.3. Απαιτιςεισ του Αναδόχου για οιαδιποτε πλθρωμι δε κα γίνονται δεκτζσ άνευ τθσ 

εκ μζρουσ του κατακζςεωσ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν ςτοιχείων και εγγράφων 

(τιμολόγια, αποδείξεισ, πιςτοποιθτικά κλπ.) που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των φόρων, 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και λοιπϊν δαπανϊν που τον βαρφνουν, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ Διατάξεισ. 

17.4. Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά / 

δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, 

ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ του Υπουργείου 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν. Σθμειϊνεται ότι κα γίνει κράτθςθ 0,10% ,υπολογιηόμενθ ςτα 

προ φόρων ποςά, υπζρ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν. 4013/2011 όπωσ 

ιςχφει και αναφζρεται ςτο άρκρο 3 του ςχεδίου ςφμβαςθσ που επιςυνάπτεται ςτθ 

διακιρυξθ. 

Άρκρο 18.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ -  ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», ΣΜΘΜΑ 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ» 

18.1. Στον θλεκτρονικό Υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» - Τμιμα: «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά.  

18.2. Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ ηθτοφμενεσ περιπτϊςεισ, αυτά μποροφν να αντικαταςτακοφν από 

ζνορκθ βεβαίωςθ του διαγωνιηόμενου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ 

βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι 

προζλευςθσ (αρ. 45 παρ. 3.β οδθγίασ 2004/18/ΕΚ). 

18.3. Σθμειϊνεται ότι, ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ελζγχεται απλϊσ θ ςυνδρομι των 

προχποκζςεων ςτο πρόςωπο του διαγωνιηομζνου προκειμζνου αυτόσ να επιλεγεί (ζλεγχοσ 

pass/fail). Σε περίπτωςθ μθ ςυνδρομισ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ, ο διαγωνιηόμενοσ 

αποκλείεται από τθ ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ.  

18.4. Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να κατακζςουν, μαηί με τθν προςφορά τουσ, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα. Στον παρόντα Υποφάκελο και ςτο Τμιμα: «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», κα 

περιλαμβάνονται τρεισ επιμζρουσ ενότθτεσ: 

- 1θ Ενότθτα: «ΡΟΣΩΡΛΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ» 

- 2θ Ενότθτα «ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΕΡΑΚΕΛΑ» 

- 3θ Ενότθτα «ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΕΡΑΚΕΛΑ ΚΑΛ ΤΕΧΝΛΚΘ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑ» 

Το περιεχόμενο κάκε ενότθτασ αναλφεται ακολοφκωσ.  

18.5. 1θ Ενότθτα: «ΠΡΟΩΠΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ»: 
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Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και 
προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρκρου 11 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», του Ρ.Δ. 60/2007 και τισ διατάξεισ  του άρκρου 5α.Β.1α του Ρ.Δ. 
118/2007, κατά το μζροσ που δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του ωσ άνω νόμου και τθσ 
ωσ άνω απόφαςθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω: 

Α. Έλληνεσ πολίτεσ 

1. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 27 
τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΛΛΛ υπόδειγμα 1 τθσ παροφςασ. (άρκρο 157 του 
Ν. 4281/2014 όπωσ επίςθσ άρκρο 6 παρ.1 περ. αϋ και άρκρο 25 παρ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007).  

2. Παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, εάν θ ςυμμετοχι γίνεται δια αντιπροςϊπων (άρκρο 6 παρ. 1 
περ. γϋ του Ρ.Δ. 118/2007). 

3. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, ι ιςοδφναμου εγγράφου τθσ χϊρασ προζλευςισ 

του, του νόμιμου εκπροςϊπου κάκε διαγωνιηομζνου, με τθν οποία κα δθλϊνεται: 

 ότι ζχει μελετιςει λεπτομερϊσ τουσ όρουσ του Διαγωνιςμοφ, ότι ζχει λάβει γνϊςθ 
όλων των ςτοιχείων τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ και ότι κα αναλάβει τθν εκπόνθςθ 
του ζργου υπό τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ, τουσ οποίουσ αποδζχεται κακϋ 
ολοκλθρία και ανεπιφφλακτα.  

 ότι τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά του είναι αλθκι.  

 ότι δεν ςυντρζχουν ςε βάροσ του οι λόγοι αποκλειςμοφ, που περιγράφονται ςτο 
Άρκρο 12 του Μζρουσ Β τθσ παροφςασ, και ςυγκεκριμζνα κα δθλϊνεται ότι: 

I. Δεν υπάρχει οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του διαγωνιηομζνου, 
για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που απαρικμοφνται κατωτζρω: 

(α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2, 
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

(β)  δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ 
δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

(γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 του ν. 2803/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’ 
48/3.03.2000), ο οποίοσ ενςωμάτωςε τθ ςφμβαςθ για τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

(δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 
άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Λουνίου 1991, 
για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για 
τθν νομιμοποίθςθ από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.   

(ε) καταδικάςτθκαν με αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (αρκ. 30 παρ. 1, 2,3,4,7, 13, 14, 15, 18 
και αρκ. 35 παρ.1) ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 
απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ,  

Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ 
αναφζρονται ςτα φυςικά πρόςωπα που δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο, 
ςφμφωνα με τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που προςκομίηουν. Ωσ νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ, νοείται το φυςικό πρόςωπο που εκπροςωπεί ζναντι τρίτων το 
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νομικό πρόςωπο, ςφμφωνα με τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που προςκομίηουν οι 
Διαγωνιηόμενοι.  

II. Δεν ςυντρζχουν ςε βάροσ του διαγωνιηομζνου οι παρακάτω πρόςκετοι λόγοι 
αποκλειςμοφ: 

(α)  δεν τελοφν υπό, ι βρίςκονται ςε διαδικαςία κζςθσ ςε, ι ζχει κινθκεί 
εναντίον τουσ αντίςτοιχθ διαδικαςία για, κατά περίπτωςθ: πτϊχευςθ, 
εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ςυνδιαλλαγισ ι για 
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ,  

(β)  δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το 
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα 
που αποδεδειγμζνα διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ 
ανακζτουςα αρχι. 

(γ)  δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον αφορά τθν καταβολι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία, 

(δ)  δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον αφορά τθν καταβολι 
φόρων και τελϊν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία 

(ε)   δεν είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι 
πλθροφοριϊν ι δεν παράςχουν τισ πλθροφορίεσ κατ’ εφαρμογι των άρκρων 
42 ζωσ 48 του Ρ.Δ. 60/2007, 

(ςτ) δεν ζχει υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ ανωτζρω κυρϊςεισ από αλλοδαπζσ 
αρχζσ, εάν είναι αλλοδαπόσ, 

(η) είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, επαγγελματικό ι εμπορικό 
μθτρϊο, ι για τα αλλοδαπά πρόςωπα ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα 
του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, 
κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

(θ) δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ και δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ 
διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα, 

(κ)  δεν υποβάλλουν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τα 
δικαιολογθτικά και τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ 

(ι) δεν ζχουν καταδικαςκεί βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ με ιςχφ δεδικαςμζνου, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ απόφαςθ και θ οποία 
διαπιςτϊνει αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ διαγωγι 

 αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Άρκρου 28 του Μζρουσ Βϋ τθσ παροφςασ 
Ρροκιρυξθσ. 

 θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο του προκθρυςςόμενου ζργου. 

 παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του, που κα απορρζει από 
οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ ι ακφρωςθσ 
του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςισ του.  

 ότι δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι 
ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και, επίςθσ, ότι 
δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των 
ανωτζρω νομοκετθμάτων.  
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 κα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ του 
διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των υπολοίπων προςφορϊν που 
τυχόν κα τεκοφν υπόψθ του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Ρροκιρυξθ και 
αποτελοφν, κατά διλωςθ των ςυντακτϊν τουσ, εμπορικό ι επιχειρθματικό 
απόρρθτο. 

Επιςθμαίνεται ότι, θ ωσ άνω Τπεφκυνθ Διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των 
τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ 
υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ. 

4.   Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει εκτόσ από το ότι ο διαγωνιηόμενοσ 
ζχει ςυςτακεί και λειτουργεί νόμιμα, και ποια πρόςωπα είναι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, 
οι οποίοι και τον δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, κακϊσ και τα απαραίτθτα ζγγραφα για 
τθν  περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά (βλζπε ςχετικά 
άρκρα τθσ παροφςθσ). 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΘΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΔΘΛΩΕΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΘΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά, όλα τα παραπάνω 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, εκτόσ 
του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ μεταξφ των μελϊν τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ, το οποίο 
υποβάλλεται ςε ζνα θλεκτρονικό αντίγραφο. 

Β. Αλλοδαποί 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω παραγράφου Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ 

Γ. Νομικά πρόςωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω παραγράφου Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ. 
1.  Eπιπλζον, ειδικότερα για τα νομικά πρόςωπα : 

 Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει ςφμφωνα με το αρ.3 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α 74/26.3.2014, ςτθν οποία: Να 
δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ θ επιχείρθςι τουσ δεν 
τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περ. (2) του εδ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 
του Ρ.Δ. 118/2007 καταςτάςεισ, ότι δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ και, επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 
απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ. 

H υπεφκυνθ διλωςθ για μθ καταδίκθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του 
Ρ.Δ. 60/2007 και τθσ περ.1 του εδ.α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του π.δ. 118/2007 αφορά ςτο 
πρόςωπο των διαχειριςτϊν, ομορρφκμων εταίρων ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και του 
προζδρου του Δ.Σ. και του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. 
Διευκρινίηεται ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από τουσ 
διαχειριςτζσ, από τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. ι από οποιονδιποτε άλλο 
πρόςωπο ζχει τθν εντολι και τθν εξουςία εκπροςϊπθςθσ και δζςμευςθσ των ωσ άνω νομικϊν 
προςϊπων ζναντι τρίτων και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ βάςει νόμιμων παραςτατικϊν 
εκπροςϊπθςθσ. 
Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ανωτζρω ιδιοτιτων και 
τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ. Συγκεκριμζνα: 
 
2Α. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (Α.Ε.) ι Εταιρείασ 
Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.): 

 ΦΕΚ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλων των τροποποιιςεων 
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 ΦΕΚ εκπροςωπιςεωσ τθσ εταιρείασ 

 Ρρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι 

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να 
προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα 
διοίκθςθσ αυτοφ 

 Ρρακτικό απόφαςθσ Δ.Σ. περί εγκρίςεωσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό και εξουςιοδότθςθ ςε 
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο που κα παραςτεί ςτο άνοιγμα των προςφορϊν. 

 
2Β. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (Ο.Ε. ι Ε.Ε.): 

 Ρρωτότυπο ι νομίμωσ επικυρωμζνο αντίγραφο αλλά και απλό φωτοαντίγραφο με τθν 
προχπόκεςθ να είναι ευκρινζσ του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των 
τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του τελευταίου ςε ιςχφ καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ 

 Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι 
 
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα: 
Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με αυτά που 
αναφζρονται ανωτζρω υπό παραγράφουσ 2Α ι 2Β, τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ 
χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και 
λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα εταιρειϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ 
καταςτατικό, και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. 
Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ του 
παρόντοσ άρκρου, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά από ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ 
υποβολι του δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, 
δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ, ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ. Στθν κατά 
τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 
εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι 
ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ (ςφμφωνα με το άρκρο 6 παράγραφοσ 3 του Ρ.Δ118/2007). 
 
Δ. υνεταιριςμοί  
Κατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό ςτοιχ. Α, Β, και 
Γ.  

 Διευκρινίηεται ότι : 
 θ υπεφκυνθ διλωςθ για το προςκομιηόμενο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι 

ιςοδφναμο ζγγραφο αφορά τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ και 
 οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται απ’ αυτόν 

 
 

Ε. Ενώςεισ προςώπωνπου υποβάλλουν κοινή προςφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για το κάκε  υποψιφιο μζλοσ, που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ. Κάκε υποψιφιομζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ πρζπει να πλθροί τισ προχποκζςεισ των 
ανωτζρω περιπτϊςεων του άρκρου 11. 
Επιςημαίνεται ότι η εγγφηςη ςυμμετοχήσ πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγφηςη καλφπτει 
τισ υποχρεώςεισ όλων των μελών τησ ένωςησ. 

 Θ ζνωςθ προςϊπωνυποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλα τα υποψιφια μζλθ τθσ ενϊςεωσ είτε από εκπρόςωπο τουσ εξουςιοδοτθμζνο με 
ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να αναγράφεται το μζροσ 
των ειδϊν ι του ζργου που αναλαμβάνει το κάκε μζλοσ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ. 

 Στθν αίτθςθ ςυμμετοχισ επιςυνάπτεται ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςτο οποίο να ορίηονται : 
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α) Θ ζκταςθ και το είδοσ ςυμμετοχισ ςτο ζργο και του ποςοςτοφ αμοιβισ, κακενόσ από 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςε περίπτωςθ ανάλθψθσ του ζργου 

β) Το μζλοσ τθσ ζνωςθσ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) που κα είναι επικεφαλισ τθσ ζνωςθσ 
(leader) 

γ) Τυχόν εξουςιοδότθςθ για κατάκεςθ τθσ κοινισ προςφοράσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ 
ζνωςθσ ςτθ φάςθ του διαγωνιςμοφ 

18.6. 2θ Ενότθτα «ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»: 

Ρροσ απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ  επάρκειασ, των διαγωνιηομζνων   κα πρζπει να 
υποβλθκοφν τα απαραίτθτα εκείνα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθ χρθματοοικονομικι τουσ 
επάρκεια και φερεγγυότθτα προκειμζνου να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ του ζργου. Συγκεκριμζνα, 
κα πρζπει καταρχιν να υποβλθκοφν ςυςωρευτικά:  

1. Ιςολογιςμοί, αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) τελευταίων 
διεχειριςτικϊν χριςεων, ςτισ περιπτϊςεισ που θ δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι, ςφμφωνα με 
τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκαταςτάςεϊσ τουσ, από τουσ οποίουσ να προκφπτει, ότι 
ο μζςοσ όροσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τουσ, για τισ τρείσ τελευταίεσ  διαχειριςτικζσ χριςεισ 
πρίν τον διαγωνιςμό, ιςοφτε τουλάχιςτο με το 100% του  προυπολογιςμοφ του ζργου.  Εάν, όμωσ, 
θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με το υπό προμικεια 
υλικό, κατά χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο ιςολογιςμϊν τριϊν 
οικονομικϊν χριςεων, υποβάλλει όςουσ ιςολογιςμοφσ υπάρχουν, και για τα υπόλοιπα τθσ τριετίασ 
ζτθ υποβάλλει ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. Σε περίπτωςθ 
υποψθφίου που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, είναι υποχρεωτικι θ 
προςκόμιςθ αντιγράφων των φορολογικϊν δθλϊςεων ειςοδιματοσ που ζχει υποβάλει από τα 
οποία κα προκφπτει θ κάλυψθ τθσ ανωτζρω ελάχιςτθσ απαίτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με υπεφκυνθ 
διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του υποψθφίου όπου κα δθλϊνεται ότι τα προςκομιςκζντα 
αντίγραφα, είναι ακριβι και αλθκι και θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του υποψθφίου. 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ με αναφορά του φψουσ του κφκλου εργαςιϊν που αφορά ςτθν 
εκτζλεςθ ζργων ςυναφϊν προσ το αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ των τριϊν τελευταίων 
ετϊν. Ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ αποτελεί ο μζςοσ όροσ του κφκλου εργαςιϊν ςυναφϊν 
προσ το αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν να 
ιςοφτε τουλάχιςτο με το 100% του προυπολογιςμοφ του ζργου. 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτιςεισ ςυνεπάγεται τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

18.7. 3θ Ενότθτα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ»: 

 Για τθν επιλογι τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να αποδεικνφουν 
ότι, διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια και τεχνικι ικανότθτα για τθν επιτυχι  
υλοποίθςθ του ζργου.  

Για τθ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ και τεχνικισ ικανότθτασ τουσ, 
οι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλουν τα ακόλουκα ςτοιχεία ςυςωρευτικά:  

1. Κατάλογο ςτον οποίο να αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν τελευταίων 
ετϊν, με μνεία για κάκε παράδοςθ των ςτοιχείων που φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα, ο οποίοσ 
είναι και θ προτεινόμενθ μορφι για τον προσ υποβολι κατάλογο: 

  
Α/Α Δηαηξία  

(ζε 

πεξίπησ-ζε 
Έλσζεο 

Κνηλν-

πξαμίαο) 

ΠΔΛΑΣΗ

 

ΤΝΣΟΜΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΔΡΓΟΤ 
(από – έσο 

εε/κκ/εεεε) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΜΟ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΝΔΙΦΟΡΑ 
ΣΟ ΔΡΓΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥ

Η ΣΟ ΔΡΓΟ 

ΣΟΙΥΔΙΟ 

ΣΔΚΜΗΡΙΩ

Η 
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Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται: 

 εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται 
πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ζχει ςυνταχκεί και αρμοδίωσ 
υπογραφεί από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι 

 εάν ο Ρελάτθσ είναι Λδιωτικόσ Οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται 
διλωςθ του ιδιϊτθ Οργανιςμοφ όπωσ εκπροςωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπό ι 
κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, και όχι θ ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου 

2. τοιχεία που επαλθκεφουν τθν κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (προςωπικό, υλικοτεχνικι 
υποδομι) για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, 
προσ απόδειξθ τθσ οποίασ κα προςκομίςει α) κατάςταςθ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
κατά ειδικότθτα, ανεξάρτθτα από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τουσ με τθν επιχείρθςθ κακϊσ και β) 
ζγγραφο του προςφζροντοσ με περιγραφι τθσ οργάνωςθσ, του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των 
εγκαταςτάςεων που διακζτει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ: 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ – ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» - ΣΜΘΜΑ: 
«ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

19.1 Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», υποβάλλεται 
θλεκτρονικά θ Τεχνικι Ρροςφορά. Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν 
αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει 
ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται 
από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να 
ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων 
καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εάν  οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν 
ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 
προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Στοιχεία 
ι/και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ που δεν φζρουν ψθφιακι 
υπογραφι του οικονομικοφ φορζα υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου 
τφπου .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 
από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Οι προςφορζσ για να χαρακτθριςκοφν καταρχιν αποδεκτζσ και 
να αξιολογθκοφν κα πρζπει με ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να είναι πλιρεισ, ςαφείσ, 
αναλυτικζσ, τεκμθριωμζνεσ δεόντωσ υπογεγραμμζνεσ και να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 
(τεχνικζσ, πλθρότθτασ περιεχομζνου, βεβαιϊςεων κ.λπ.) που αναφζρονται ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ.  Θ Τεχνικι Ρροςφορά κα περιζχει όλα τα τεχνικά ςτοιχεία των προςφερόμενων 
ειδϊν και τεχνικά φυλλάδια prospectus τθσ εταιρίασ καταςκευισ τουσ, πιςτοποιθτικά, 
βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ από τα εργοςτάςια καταςκευισ (όπωσ προβλζπονται από το άρκρο 18, 
παρ. 2 και 3 του π.δ. 118/2007, λίςτα ανταλλακτικϊν, περιγραφι τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και 
κάλυψθσ, πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, κ.λπ.).   

19.2 Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα πρζπει να ζχουν τθν εξισ μορφι και περιεχόμενο: 

 Μζροσ Α. Συνοπτική Περιγραφή 

 Πίνακασ Ανάλυςησ Τεχνικήσ Προςφοράσ 

Καταγράφεται ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ και υπθρεςίεσ από τον προμθκευτι ανά είδοσ όμωσ  
παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα Λ, «Ρίνακασ Ανάλυςθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ»,  
Θ καταγραφι κα πρζπει γίνει: 
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 Με τθν αναφορά του είδουσ για τθν οποία κάνει προςφορά 

 Με τθν αναφορά του καταςκευαςτικοφ οίκου κάκε αντικειμζνου 

 Με τθν αναφορά των κωδικϊν των καταςκευαςτικϊν οίκων, του εξοπλιςμοφ  ϊςτε να  
προςδιορίηεται μονοςιμαντα ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ. (Στθν περίπτωςθ «αρκρωτοφ» 
εξοπλιςμοφ δθλ. όπου παρζχεται από τον  καταςκευαςτι θ δυνατότθτα υποςτιριξθσ 
πολλαπλϊν διαφορετικϊν διαρκρϊςεων, καταγράφεται ξεχωριςτά κάκε επιμζρουσ τμιμα 
του) 

 Με τθν προαιρετικι αναφορά ςχολίων για τθν καλφτερθ περιγραφι του εξοπλιςμοφ 

 Με τθ ςαφι αναφορά  όμωσ ποςότθτασ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (ςε τεμάχια) 
Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τα παραπάνω (π.χ.  μθ αναφορά, αςαφισ ι εςφαλμζνθ αναφορά) επιφζρει 
τθν ποινι του αποκλειςμοφ. 
 Ραρατθριςεισ 
1) Στον πίνακα πρζπει να καταγράφονται όλα τα προςφερόμενα αντικείμενα/ υπθρεςίεσ.  
2) Σονίηεται ιδιαίτερα και επί ποινι αποκλειςμοφ, ότι όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία του Πίνακα 

αυτοφ κα πρζπει να περιζχονται και να είναι ακριβϊσ ίδια με τα ςτοιχεία του αντίςτοιχου 
πίνακα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ με μόνθ διαφορά τθν ζλλειψθ όλων των ςτοιχείων 
κόςτουσ. 

 Περιγραφή προςφερόμενησ λφςησ 

Ρεριγράφεται ςυνολικά και ςυνοπτικά θ προςφερόμενθ λφςθ από τον προμθκευτι (τυπικά ζωσ 20 
ςελίδεσ). 
Μζροσ Β.  Προςφερόμενοσ Εξοπλιςμόσ & Υπηρεςίεσ. 

Πίνακασ ςυμμόρφωςησ 

Για να τεκμθριωκεί θ ςυμφωνία με τισ προδιαγραφζσ του ζργου κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από 
τον προμθκευτι οι πίνακεσ  «Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ» όμωσ ακριβϊσ καταγράφονται ςτο Μζροσ Δ. 
Στθν ςτιλθ «Απαίτθςθ» ζχουν ςυμπλθρωκεί θ λζξθ “ΝΑΛ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ 
προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον προμθκευτι ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό 
αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ (μζγιςτο ι ελάχιςτο). 
Στθ ςτιλθ «Απάντθςθ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προμθκευτι που ζχει τθ μορφι 
ΝΑΛ/ΟXI/ΥΡΕ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι ι υπερκαλφπτεται από τθν 
προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ 
ςτθν προςφορά. 
Στθ ςτιλθ «Ραραπομπι» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςτον αντίςτοιχο αρικμό μοναδιαίασ 
ςελίδασ ςτο αντίςτοιχο τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτι ι αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του 
εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ, ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ, 
υποςτιριξθσ και εκπαίδευςθσ κ.λπ. που κα παρατεκοφν ςτο παράρτθμα. 
Είναι υποχρεωτικι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ και οι παραπομπζσ να είναι υποχρεωτικά και με 
ποινι αποκλειςμοφ ςυγκεκριμζνεσ και ςε ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ τθσ προςφοράσ (π.χ. Τεχνικό 
Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4 κλπ). 
Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι αναφορά κα  υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ 
ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του πίνακα ςυμμόρφωςθσ ςτθν οποία 
καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 1.1.4.2). 
Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων των 
πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. Μθ ςυμμόρφωςθ με τον παραπάνω όρο ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ 
τθσ προςφοράσ. 
Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κα αξιολογιςει κατά τθν κρίςθ τθσ τα παρεχόμενα από τουσ προμθκευτζσ 
ςτοιχεία κατά τθ διαδικαςία τεχνικισ αξιολόγθςθσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 
Στον υποφάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» - ςτο Τμιμα: «Τεχνικι 
Ρροςφορά», κα πρζπει να επίςθσ να υποβλθκοφν τα εξισ:  
(1) Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από επίςθμα γραφεία ποιοτικοφ ελζγχου, ι αρμόδιεσ 

Υπθρεςίεσ, που βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και πιςτοποιοφνται 
από οργανιςμοφσ που εφαρμόηουν τθ ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων για τθν πιςτοποίθςθ, 
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που να βεβαιϊνουν εκ μζρουσ του προμθκευτι τθν τιρθςθ προτφπων διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ ςχετικϊν με τθν εμπορία και διακίνθςθ των ειδϊν του διαγωνιςμοφ. 
Αλαγλσξίδνληαη επίζεο ηα ηζνδύλακα πηζηνπνηεηηθά από νξγαληζκνύο εδξεύνληεο ζε άιια θξάηε κέιε. 

ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδύλακα κέηξα εμαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο, ηα νπνία 

πξνζθνκίδνληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ Π.Γ.60/2007). 
(2) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 

ςφμφωνα με το αρ.3 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α 74/26.3.2014, των νομίμων εκπροςϊπων τθσ 
εταιρείασ  ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν τουσ όρουσ και 
τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, όπωσ ορίηονται ςτο Μζροσ Δ αυτισ. 

(3) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 
ςφμφωνα με το αρ.3 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α 74/26.3.2014, των νομίμων εκπροςϊπων τθσ 
εταιρείασ  ςτθν οποία να δθλϊνεται (κατά το άρκρο 18 του ΡΔ 118/2007): 

 θ χϊρα καταγωγισ του τελικοφ προϊόντοσ 

 θ επιχειρθματικι μονάδα προζλευςθσ του προϊόντοσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ τθσ 

 αν θ εταιρεία δεν καταςκευάηει θ ίδια το τελικό προϊόν, θ επιχείρθςθ θ οποία κα 
καταςκευάηει / παράγει το τελικό προϊόν 

 ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχκεί ζναντι τθσ εταιρείασ 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον 
προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι 

Εφόςον πρόκειται για ζνωςθ προςϊπων, τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και ςτοιχεία κα πρζπει 
να υποβάλλονται χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. 

(4) Πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (προςδιοριςμόσ περιεχομζνου 
εκπαίδευςθσ για κάκε ομάδα εκπαιδευομζνων, προτεινόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά 
κεματικι ενότθτα, κεματολογία, διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάκε 
κεματικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, εκπαιδευτζσ, εκπαιδευτικό υλικό) 
και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα: 

α) για τουσ χειριςτζσ / χριςτεσ και β) για τουσ τεχνικοφσ ςυντιρθςθσ 
Θ εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο προμθκευτισ 
αναλαμβάνει με ζξοδα του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

19.3 Σε περίπτωςθ υπεργολαβικισ ανάκεςθσ τμιματοσ του ζργου δεν αίρετε θ ευκφνθ του 

αναδόχου. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ 

τθν υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει 

ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω πίνακα κακϊσ και τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Οι 

δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ των υπεργολάβων υποβάλλονται με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 

1599/1986 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ, όπου κα δθλϊνουν ότι το ζργο 

(αντικείµενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ), κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτό 

τελοφν εν γνϊςει τουσ, ότι αποδζχονται τθ ςυνεργαςία αυτι και δεςµεφονται να 

ςυνεργαςτοφν µε τον υποψιφιο, εφόςον ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ, ζωσ το πζρασ τθσ διάρκειασ 

του ζργου. 

Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου που προτίκεται ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Θμερομθν ία 
Δι λωςθσΣυνεργαςίασ 

   

   

 
Επιςθμαίνεται ότι ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να 
εμφανίηονται αμζςωσ ι εμμζςωσ ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςφοράσ. Συχόν εμφάνιςθ 
οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων όρων όπωσ «δωρεάν») ςυνιςτά λόγο 
απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 
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Άρκρο 20. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» 

20.1. Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των 

άρκρων 8 και 9 του Μζρουσ Βϋ, και με τθν υποχρεωτικι ςυμπλιρωςθ του Ρίνακα που 

παρατίκενται ςτο Παράρτθμα II. Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων δεν μπορεί, 

επί ποινι αποκλειςμοφ, να είναι ανϊτερθ του προχπολογιςμοφ τθσ προκιρυξθσ. 

20.2. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον «Ρίνακα Ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ», Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ διακφρθξθσ. 

20.3. Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 

φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, 

ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα 

ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 

παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 

παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. – 

20.4. Σε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ 

ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά 

υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, με τουσ απαιτοφμενουσ πίνακεσ και 

ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςφοράσ όπωσ ηθτοφνται ςτθ ςυνζχεια και δίνονται ςτο 

ςχετικό παράρτθμα τθσ παροφςθσ διακφρθξθσ. Στθν Οικονομικι Ρροςφορά αναγράφεται θ 

τιμι και ο τρόποσ πλθρωμισ, όπωσ ορίηεται κατωτζρω. 

20.5. Ωσ «τιμι μονάδασ» νοείται θ τιμι ενόσ ΕΛΔΟΥΣ. Θ προςφερόμενθ τιμι για κάκε Είδοσ 

πρζπει να προςφζρεται ςε ΕΥΩ.   

20.6. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν το ςφνολο του αντικειμζνου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 

(τμθματικζσ προςφορζσ) ςε περίπτωςθ που υποβλθκοφν, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

20.7. Tυχόν εκπτϊςεισ κα πρζπει να ζχουν υπολογιςτεί κατά είδοσ, και το τελικό ποςό για κάκε 

αντικείμενο να είναι αυτό που κα αναγραφεί ςτθν οικονομικι προςφορά. 

20.8. Το κόςτοσ των υπό προμικεια προϊόντων κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει και το κόςτοσ 

παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ.Επιπλζον, οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να ακολουκιςουν 

τουσ ίδιουσ κωδικοφσ και τισ περιγραφζσ προϊόντων τθσ προςφοράσ τουσ, ςτθ ςφμβαςθ, 

ςτθ διακίνθςθ και ςτθν τιμολόγθςθ. 

20.9. Θ ΑΔΛΡ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για 

τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να 

παρζχουν αυτά. Θ ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει 

αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

20.10. Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τα παραπάνω μπορεί να επιφζρει τθν ποινι του αποκλειςμοφ. 

Άρκρο 21. ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΜΑ 
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21.1. Θ αμοιβι για τισ προςφερόμενεσ προμικειεσ εκφράηεται ςε ΕΥΩ και δεν 

ςυμπεριλαμβάνει Φ.Ρ.Α. Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ΕΥΩ ι δίδει τιμι ςε ςυνάλλαγμα 

ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Επιςθμαίνεται ότι εφόςον δεν 

προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 

21.2. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ περιλαμβάνουν το ςφνολο των προβλεπομζνων επιβαρφνςεων 

και δαπανϊν του Αναδόχου για τθν πλιρθ εκτζλεςθ του ζργου, περιλαμβανομζνων των 

υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ (Δθμόςιο, Αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, κ.λπ.) και του ςυνόλου 

των δαπανϊν αςφάλιςθσ του προςωπικοφ που κα απαςχολεί. 

21.3. Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια τθσ προςφοράσ. Σε 

περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι δεν 

δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να 

υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

21.4. Οι διαγωνιηόμενοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν Ρροςφορά τουσ ι μζροσ τθσ 

μετά τθν υποβολι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο 

διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ςε: 

- ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ  

- κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια.  

21.5. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν επιβαρφνεται, οφτε αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ απζναντι ςε 

τρίτουσ για οποιοδιποτε ζργο ι προμικεια που κα υλοποιθκεί από το ςφνολο των 

ςυνεργατϊν του Αναδόχου του ζργου. 

Άρκρο 22. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΕΝΣΤΠΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 

22.1 Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ 
θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, τθν 08/5/2015, 
θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10.00, μζςω τθσ αρμόδιασ, πιςτοποιθμζνθσ ςτο ςφςτθμα, 
Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. 

22.2 Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των 
θλεκτρονικϊν Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Οι 
θλεκτρονικοί Υποφάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά 
μζςω τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα 
γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν 
αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. 

22.3 Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν 
θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Υποφακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ 
των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. 
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22.4 Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ 
μορφι για κάκε ςτάδιο του διαγωνιςμοφ είναι τθν ίδια θμερομθνία με τθν θλεκτρονικι 
αποςφράγιςθ του αντίςτοιχου θλεκτρονικοφ υποφακζλου και μετά το πζρασ τθσ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ. 

Άρκρο 23. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

23.1. Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν και τθν αποςφράγιςθ των ςχετικϊν 

εντφπων φακζλων, θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν από τθν Επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, μζςω του ςυςτιματοσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 

διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

23.2. Συγκεκριμζνα, μζςα από το Σφςτθμα, ι εκτόσ ςυςτιματοσ ανάλογα με τθν ενζργεια:  

- θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, θ οποία ζχει οριςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
και τα μζλθ τθσ είναι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των, κατά περίπτωςθ, φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. 

- θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά περίπτωςθ 
πρακτικά και τισ αποφάςεισ αξιολογιςεισ των φακζλων και Υποφακζλων των προςφορϊν.  

- θ Ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των 
θλεκτρονικϊν προςφορϊν. 

- οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ τουσ. 

- θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν 
Ανακζτουςα αρχι του διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ - 
οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι 
χριςτεσ-οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ, εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν 
που τουσ ορίηονται. 

23.3. Κατά τθν αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, πραγματοποιείται:  

 Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, που βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του φακζλου 
«Οικονομικι Ρροςφορά».  

 Τελικι Αξιολόγθςθ.  

23.4. Μετά το πζρασ και τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει τον 

τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων κατά φκίνουςα ςειρά αξιολόγθςθσ, από τον 

οποίο και προκφπτει ο προτεινόμενοσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ανάδοχοσ του ζργου. Θ 

αρμόδια Επιτροπι διαβιβάηει το Ρρακτικό τθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία μεριμνά για τθν 

κοινοποίθςθ πρόςκλθςθσ ςτον αναδειχκζντα Ανάδοχο του ζργου ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παράγραφο 28.1 τθσ παροφςασ διακφρθξθσ.  

23.5. Τα πρακτικά τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 

ςχετικά με τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν κακϊσ και του ελζγχου 

των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, εγκρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν ζκδοςθ μίασ 

εκτελεςτισ διοικθτικισ πράξθσ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ 

αναδόχουσ, με μζριμνά τθσ. Επιςθμαίνεται, ότι ςτουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ κοινοποιοφνται 

οι εκτελεςτζσ αποφάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν ζγκριςθ ι μθ των ειςθγιςεων – 
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πρακτικϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ και όχι τα πρακτικά τθσ Επιτροπισ και  

ότι ςφμφωνα με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 237 τεφχοσ Α’ 5/12/2012), Άρκρο 21 «υκμίςεισ για τθν 

επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν ΕΣΡΑ», άρκρο 3, παράγραφοσ 6 θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, για 

τα αποτελζςματα του ςταδίου ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και του ςταδίου 

αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να εκδϊςει μια και μόνο εκτελεςτι διοικθτικι πράξθ 

του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ. Ομοίωσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, για τα αποτελζςματα 

του ςταδίου αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ και του ςταδίου ελζγχου των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου, να εκδϊςει μια και μόνο εκτελεςτι 

διοικθτικι πράξθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ . 

23.6. Το ζργο κα ανατεκεί με βάςθ τθ ςυμφερότερθ προςφορά, θ οποία κα προκφψει από τθ 

ςτάκμιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τεχνικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ των προςφερόντων και των 

αντίςτοιχων οικονομικϊν προςφορϊνςφμφωνα με τα άρυρα τθσ παροφςθσ διακφρθξθσ που 

ορίηουν τουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν (άρκρα 24 και 25).  

23.7. Σε περίπτωςθ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε 

τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να κζτει ςχετικι ςιμανςθ 

με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ και να ενθμερϊνει τθν αρμόδια Επιτροπι κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να 

λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι 

εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

Άρκρο 24. ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

24.1.  Θ επιλογι του Αναδόχου κα γίνει με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικισ απόψεωσ προςφορά ανά είδοσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο 

Μζροσ Γ’ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο20 (παρ. 2,α ΛΛ) του Ρ.Δ. 

118/2007. 

24.2.  Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςοδφναμεσ προςφορζσ τελικόσ Ανάδοχοσ 

επιλζγεται θ προςφορά του οποίου ζχει τθ μεγαλφτερθ ςτακμιςμζνθ βακμολογία κατά 

τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κατά τθν 

αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, ο Ανάδοχοσ αναδεικνφεται με 

διαπραγμάτευςθ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ. 

24.3.  Στθν περίπτωςθ που θ προκθρυςςόμενθ προμικεια κατακυρωκεί ςε 

ζνωςθ προςϊπων, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει από τθ ζνωςθ να ςυςτιςει 

κοινοπραξία με ι χωρίσ νομικι προςωπικότθτα, του κειμζνου τθσ Συμβάςεωσ 

διαμορφουμζνου αναλόγωσ. 

24.4.  Πταν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν προςκομίηει, ι δεν υποβάλει 

θλεκτρονικά οπου απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι, ζνα ι περιςςότερα από τα 

ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 28 τθσ παροφςθσ, θ 

κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι με τθν αμζςωσ επόμενθ ςυμφερότερθ 
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προςφορά. Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ 

γίνεται ςτον προμθκευτι με  τθν αμζςωσ επόμενθ και οφτω κακϋ εξισ. Αν κανζνασ από 

τουσ προμθκευτζσ δεν προςκομίηει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των 

ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία 

απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται.  

24.5. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ όταν ο ςυμμετζχων υποβάλλει ψευδι ι ανακριβι 

υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 ι/και τθσ παρ. 3 του άρκρου 8α του Ρ.Δ. 

118/07 ι ο υπόχρεοσ προσ τοφτο προςφζρων δεν προςκομίςει εγκαίρωσ και 

προςθκόντωσ κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τα ζρκρα τθσ παροφςθσ διακφρθξθσ (άρκρα 

18,19,20 και 28), καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

του. Επίςθσ, καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του, 

εφόςον από τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά προκφπτει ότι δεν πλθροφνται τα ςτθ 

διακιρυξθ κακοριηόμενα ελάχιςτα αναγκαία όρια των οικονομικϊν και τεχνικϊν 

προχποκζςεων του άρκρου 8α του ΡΔ 118/07. 

Άρκρο 25. ΤΓΚΡΙΣΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΠΙΝΑΚΕ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ / 
ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ 

Πίνακασ Α : Κριτιρια Αξιολόγθςθσ και υντελεςτζσ 

1 . Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων και Εξοπλιςμοφ 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ 80% 
 

1. 
Σεχνικά Χαρακτθριςτικά – Εξοπλιςμοφ (Ομάδα Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν και Ποιότθτασ) 
80%  

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΛΤΘΛΟΥ 
ΜΕΛΚΟΣ 
ΒΑΚΜΟΣ 

ςi Κατθγορίεσ 

1.1 Στακμοί εργαςίασ –Φορθτοί Υπολογιςτζσ 100-110 12% 
Α, Β, Γ, Δ, Ε, 

ΣΤ, Η 

1.2 Εκτυπωτζσ – Σαρωτζσ-Ρολυμθχανιματα 100-110 6% Θ, Κ, Λ  

1.3 Εξοπλιςμόσ Τθλεδιάςκεψθσ - Ρροβολικά 100-110 8% ΛΑ, ΛΒ, ΚΔ 

1.4 
Εξοπλιςμόσ/Λογιςμικό Κεντρικϊν 
Υποδομϊν 

100-110 20% 
ΛΓ, ΛΔ, ΛΕ, 
ΛΣΤ, ΚΓ, ΛΗ  

1.5 
Εξοπλιςμόσ/ Λογιςμικό Κζντρου Δικτφων 
ΥΡΑΛΚ  

100-110 32% 
ΛΘ, ΛΚ, Κ, 
ΚΑ, ΚΒ 

1.6 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 100-110 2% ΚΕ 
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2. Παρεχόμενθ Εγγφθςθ - Τποςτιριξθ – Χρόνοσ παράδοςθσ  

 

ΤΝΣΕΛΕΣΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ 20% 
 

2. 
Τποςτιριξθ / Χρόνοσ παράδοςθσ (Ομάδα Σεχνικισ 

Τποςτιριξθσ και Κάλυψθσ) 
20%  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 
ΜΕΛΚΟΣ 
ΒΑΚΜΟΣ 

ςi  

2.1 Εγγφθςθ 100-110 10% 

Α10, Β9, 
Γ10, Δ2, 

Ε2,ΣΤ2,Η2 
Θ2, Κ2, Λ2, 
ΛΑ2, ΛΒ2, 
ΛΓ2, ΛΔ2, 

ΛΕ3, ΛΣΤ4, 
ΛΗ7, ΛΘ8, 
ΛΚ3, Κ7, 

ΚΑ2, ΚΒ2, 
ΚΓ2, ΚΔ4 

2.2 
Ροιότθτα μθχανιςμοφ και διαδικαςιϊν 
τεχνικισ υποςτιριξθσ, ςυντιρθςθσ και 
εγκατάςταςθσ 

100-110 8% 

Α11, Β10, 
Γ11, Δ3, Ε3, 
ΣΤ3, Η3, Θ3, 
Κ3, Λ3, ΛΑ3, 

ΛΒ3, ΛΓ3, 
ΛΔ3, ΛΕ4, 
ΛΣΤ5, ΛΗ8, 
ΛΘ9, ΛΚ4, 
Κ8, ΚΑ3, 
ΚΒ3, ΚΓ3, 
ΚΔ5,  ΚΣΤ 

2.3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ 100-110 2% ΚΘ 

 

Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ 

1. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ακολουκιςει τα παρακάτω ςτάδια: 
(α) Τεχνικι αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των προςφορϊν  
(β) Οικονομικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν  

(γ) Τελικι κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το μικρότερο𝜦𝒊 =
𝑲𝒊

𝑩𝒊
 ,λαμβανομζνων υπ’ όψθ 

μζχρι δφο (2) δεκαδικϊν ψθφίων, τθσ τιμισ προςφοράσ (ςυγκριτικισ) προσ τθν βακμολογία των 
τεχνικϊν του προδιαγραφϊν, όπου: 

α)  Κi =Συγκριτικι Τιμι (Ρρομθκείασ Εξοπλιςμοφ, Εγκατάςταςθσ και Υποςτιριξθσ του ςτα 
πλαίςια τθσ εγγφθςθσ) Ρροςφοράσ i. 

(β) Βi = Θ Συνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων 
βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του 
κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του 
ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του. 

2. Πλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία των ειδϊν βακμολόγθςθσ, βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ 
τουσ 100 βακμοφσ. 
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3. Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι νόμοι. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται μζχρι 110 
βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

4. Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 110 βακμοφσ. 
5. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ του Λ μεταξφ δφο προςφορϊν κα επιλεγεί θ προςφορά εκείνθ που 

ζχει τθ μεγαλφτερθ ςυνολικι βακμολογία. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ςτθν τεχνικι 
προςφορά, ο Ανάδοχοσ αναδεικνφεται με διαπραγμάτευςθ. 

6. Ο διαγωνιςμόσ κατακυρϊνεται ςτον προμθκευτι που ζχει τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά. 

7. Απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ οι προςφορζσ που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ : 

 είναι αόριςτεσ ι ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, 

 παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, 

 παρουςιάςουν ανεπιτυχι ι ελλιπι αποτελζςματα ςε ενδεχόμενεσ δοκιμζσ επίδοςθσ και 
επίδειξθσ 

Οι προςφορζσ που για οποιοδιποτε λόγο κρίκθκαν από τθν Επιτροπι απορριπτζεσ, κα 
καταχωριςκοφν ςε ςχετικό πρακτικό τθσ επιτροπισ. 
Παρατθριςεισ: 
Κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ θ Επιτροπι μπορεί να απορρίψει ιςχυριςμοφσ του προμθκευτι οι 
οποίοι κατά τθ γνϊμθ τθσ δεν αποδεικνφονται επαρκϊσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο υποψιφιοσ 
προμθκευτισ κα ειδοποιθκεί ςχετικά και αν ζχει επιπλζον ςτοιχεία πρζπει να τα προςκομίςει μζςα 
ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν ειδοποίθςθ. 

Άρκρο 26. Θ ΙΧΤ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

26.1 Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ για εκατόν ογδόντα θμζρεσ (180), 

προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ θμερομθνία τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. 

26.2 Εάν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, θ Επιτροπι κα απευκφνει 

γραπτϊσ ερϊτθμα προσ τουσ υποψιφιουσ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν,εάν 

αποδζχονται τθν παράταςθ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, το οποίο κατ’ανϊτατο όριο 

μπορεί να είναι ίςο με το προβλεπόμενο από τθν παροφςα Διακιρυξθ. Οι υποψιφιοι οφείλουν 

να απαντιςουν εγγράφωσ και, ςε περίπτωςθ που αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ, να 

ανανεϊςουν και τισ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ δεν ιςχφουν και για τυχόν 

παρατάςεισ. 

26.3 Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ 

ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να 

επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί, πριν τθν πάροδο 

του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία 

περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ 

τουσ. 

Άρκρο 27. ΕΓΓΤΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
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27.1 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για ποςό που 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2%, επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι 4.552,16 

ευρϊ. 

27.2 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ εκδίδεται από από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 

ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα 

κράτθμζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που 

κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 (Αϋ 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 

δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

27.3 Με τθν εγγυθτικι επιςτολι που αποτελεί αυτοτελι ςφμβαςθ το πιςτωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει οριςμζνο ποςό μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται, χωρίσ να μπορεί να ερευνά, οφτε αν 

πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι). 

27.4 Θ εγγυθτικι ςυμμετοχισ πρζπει να ςυντάςςεται ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ υπόδειγμα 1 και να περιλαμβάνει καταρχιν: 

α. Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ. 

β. Τον εκδότθ. 

γ. Τθν υπθρεςία προσ τθν οποία απευκφνεται. 

δ. Τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ. 

ε. Το ποςόν που καλφπτει θ εγγφθςθ. 

ςτ. Τθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ. 

η. Τουσ όρουσ ότι : 

Λ. Θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ ζνςταςθσ 
τθσ διηιςεωσ. 

ΛΛ. Το ποςόν τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθν διάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον 
διαγωνιςμό και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ. 

ΛΛΛ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

ΛV. Ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, που κα υποβλθκεί πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 

θ. Τθν ςχετικι διακιρυξθ, τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ και τα προσ προμικεια 
υλικά. 

κ. Τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. 

 

Αναγκαία ςτοιχεία τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ κατά τθν υποβολι τθσ με τθν προςφορά είναι: 
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1. θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ από το πιςτωτικό ίδρυμα να καταβάλει οριςμζνο ποςό 
μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο και απευκφνεται 

2. ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ 

3. το ποςόν που καλφπτει θ εγγφθςθ 

4. θ θμερομθνία ζκδοςισ τθσ 

5. τα ςτοιχεία του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεισ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ πζραν των αναγκαίων ςτοιχείων μποροφν να 
καλφπτονται εκ των υςτζρων εντόσ προκεςμίασ 5 θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 
προμθκευτι από τθν Υπθρεςία. 

27.5 Σε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε από τουσ Ρρομθκευτζσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο 

διαγωνιςμόσ αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ ςφμβαςθ ι να κατακζςει προ τθσ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παροφςα διακφρθξθ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, 

που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ του Δθμοςίου. 

27.6  Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 

του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 

που θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ λιγει, θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ μπορεί, 

πριν τθ λιξθ τθσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, εντόσ ευλόγου χρονικοφ 

διαςτιματοσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. Θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ καταπίπτει αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 

αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ όπωσ αυτζσ ηθτοφνται από τα άρκρα τθσ 

παροφςθσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 28 δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ, δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και ςτουσ 

λοιποφσ προςφζροντεσ εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ είτε τθσ 

οριςτικισ απόφαςθσ περί απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ από τα επόμενα ςτάδια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

27.7 Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 

Άρκρο 28. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

28.1 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ ο οποίοσ ςυγκζντρωςε τθν υψθλότερθ ςυνολικι βακμολογία, ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω Άρκρα και ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ του ζργου, εντόσ προκεςμίασ 

είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται θλεκτρονικά, υποβάλλει 

θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου. pdf και ςε φάκελο με  ςιμανςθ 

«Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ακολοφκωσ, όπωσ αυτά 

απορρζουν από τθν κείμενθ νομοκεςία. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι 

υπογραφι. Τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου 

υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι 
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κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται  από τον προςφζροντα  

εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι 

(πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα ι, εφόςον ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ 

που υπάγονται ςτθν περίπτωςθ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014, ευκρινι 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των εγγράφων αυτϊν) ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία. 

28.2 Τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ είναι τα εξισ:  

Α. Οι Ζλλθνεσ Πολίτεσ. 

(1) Απόςπαςμα Ποινικοφ  Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, πριν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για : 
1) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 

τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998,ςελ. 1). 
2) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 

26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ 
κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2). 

3) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 
48). 

4) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ 
οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Λουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία 
τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 
(Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305). 

5) υπεξαίρεςθ 
6) εκβίαςθ 
7) πλαςτογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11)  απάτθσ 
12)  Ραράβαςθ του Αγορανομικοφ Κϊδικα για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (άρκ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 παρ. 
1) 

 
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ζκδοςθσ αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμου εγγράφου, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ςχετικι ζνορκθ βεβαίωςθ του 
τελευταίου ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ αδυναμία ζκδοςθσ αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου 
ι ιςοδφναμου εγγράφου από αρμόδια αρχι κακϊσ και ότι δεν ζχουν εκδοκεί αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ για τα ανωτζρω αδικιματα εισ βάροσ του υποψθφίου. 
 
(2) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα 
αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ : 
 δεν τελεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ  
 δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθσ 
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 δεν τελεί ςε κακεςτϊσ εξυγίανςθσ και κατακζςεωσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ 
εξυγίανςθσ κατά τα άρκρα 99 επ. του Ν. 3588/2007 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 
βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
 
(3)Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 
προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ). 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 
βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ κα αφορά όλουσ τουσ 
απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε  ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςι του 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του εργοδότθ) και όχι μόνον τουσ εργαηόμενουσ με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Για τθ διαπίςτωςθ του οργανιςμοφ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο 
είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, 
προςκομίηονται : 

i) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ 
από αρμόδια αρχι και, 

ii) υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι-παρζχοντα υπθρεςίεσ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ςφμφωνα με το αρ.3 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α 74/26.3.2014, με τθν οποία κα 
δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι 
απαςχολοφμενοι ς’ αυτιν. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται μαηί με τα λοιπά 
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου. 

 
(4) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 
προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 
βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
 
(5)Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 
τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ περί κατακφρωςθσ. 
 
(6) Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 8 του 1559/1986, όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ ςτθν οποία κα δθλϊνεται: 

 Πτι δεν ζχουν αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου με απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

 Πτι οι επιχειριςεισ δεν υπόκεινται ςε νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ. 

 Πτι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό 
δεν ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα 
κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ. 
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Β. Οι Αλλοδαποί. 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω παραγράφου Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ του 
παρόντοσ άρκρου, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά από ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ 
υποβολι του δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, 
δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ, ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ. Στθν κατά 
τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 
εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι 
ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτιςεισ ςυνεπάγεται τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Γ. Νομικά Πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω παραγράφου Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ και Βϋ 
Αλλοδαποί. 
 
 
Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου  ι άλλου ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ 
διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ είναι: 
 

 φυςικά πρόςωπα 

 για τα νομικά πρόςωπα οι νόμιμοιεκπρόςωποί του 
 

και επιπλζον 

Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι 
εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. γϋπερ. 2 του Ρ.Δ. 118/2007). 

 Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ 
εκκακάριςθσ ι διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά 
ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ1, 
ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο 
διαγωνιςμό A.E. και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, από το 
αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι 
εκκακάριςθ2.  

 Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του 
Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ (άρκρο 6 
παρ. 2 εδ. γϋπερ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007). 

                                                           
1
.  Ρροςοχι: Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με 

το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 189/8-8-2007), από τθν 8-8-2007 θ αρμοδιότθτα για τθ λφςθ τθσ Α.Ε. και τον 
διοριςμό εκκακαριςτϊν ανικει ςτο πολυμελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ.  
2
.  Ρροςοχι: Οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 1892/1990 ζχουν καταργθκεί με το άρκρο 181 του Ν. 3588/2007 

«Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 153/10-7-2007).    
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Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτιςεισ ςυνεπάγεται τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Δ. Οι υνεταιριςμοί 

Κατά περίπτωςθ,  τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω παραγράφου Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ 
και Βϋ Αλλοδαποί 
και επιπλζον 
Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 
Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτιςεισ ςυνεπάγεται τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ε. Ενϊςεισ προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ 
(άρκρο 6 παρ. 2 εδ. εϋ του Ρ.Δ. 118/2007). 
 
Θ ζνωςθ υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα 
μζλθπου αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με 
ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 
Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 
του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. 
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκεμζλοσ, που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ. 
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ 
ολόκλθρο.  Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ αυτι 
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ 
προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. 
Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τα υπόλοιπα 
μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι και 
τουσ ίδιουσ όρουσ. 
Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν 
αντικαταςτάτθ. Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Επίςθσ, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ μποροφν, εφόςον αμφιβάλλουν ωσ προσ τθν προςωπικι 
κατάςταςθ των ςυμμετεχόντων, να απευκφνονται ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για να λάβουν τισ 
πλθροφορίεσ που κεωροφν απαραίτθτεσ για τθν προςωπικι κατάςταςθ αυτϊν. Πταν οι 
πλθροφορίεσ αφοροφν ζναν ςυμμετζχοντα εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε., θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτά τθ ςυνεργαςία των αρμόδιων αρχϊν. Τα αιτιματα αυτά 
αφοροφν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
ςυμμετζχων, τα νομικά ι/και φυςικά πρόςωπα, ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεχομζνωσ, των 
διευκυντϊν επιχείρθςθσ, ι οποιουδιποτε προςϊπου ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου του υποψθφίου ι του προςφζροντοσ. 

28.3 Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του 
προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται δφο εργάςιμεσ θμζρεσ 
μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι 
ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που 
υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα 
οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 
τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Τθν ϊρα και θμερομθνία που ορίςτθκε 
κατά τα ανωτζρω, θ Επιτροπι αποςφραγίηει θλεκτρονικά τον υποβλθκζντα φάκελο. 
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28.4 Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό 
κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ που αποςφραγίςτθκε. 

28.5 Ο φάκελοσ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, αποςφραγίηεται τθν 
ίδια θμζρα μετά το πζρασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ του φακζλου που υποβλικθκε 
θλεκτρονικά, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν 
γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ επιτροπι αποςφραγίηει ςε δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ τθσ τον υποβλθκζντα φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, μονογράφει 
δε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο. 

28.6 Θ αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ειςθγείται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία αποφαίνεται ςχετικά και, κατόπιν αποδοχισ των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, εκδίδει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτον 
Ανάδοχο και τθ γνωςτοποιεί ςε αυτόν και ςτουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ. Στθν ωσ άνω 
απόφαςθ ςυμπεριλαμβάνονται και τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ και τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ και κατάταξθσ των προςφορϊν. 

28.7 Στθν περίπτωςθ που το αποτζλεςμα του προκθρυςςόμενου ζργου κατακυρωκεί ςε Ζνωςθ, 
θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει από τθν Ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία. 

28.9 Θ κατακυρωτικι απόφαςθ που κα εκδοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, μετά το πζρασ τθσ 
διαδικαςίασ του Διαγωνιςμοφ, δεν ςυνιςτά ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ Σφμβαςθ κα ςυναφκεί με 
τον Ανάδοχο, υπό τουσ όρουσ του νόμου και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα 
Ρροκιρυξθ, και κα τεκεί ςε ιςχφ από και με τθν υπογραφι τθσ. 

Άρκρο 29. ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

29.1 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά που: 

 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και 
αιρζςεισ,  

 αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, 

 αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, 

 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα ςχετικά κεφάλαια 
τθσ παροφςασ, 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά και δεν ςυνοδεφεται από τθ νόμιμθ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, 

 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι, ι/και εμφανίηει τιμζσ ςε 
οποιοδιποτε ςθμείο τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 

 θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό πλζον ΦΡΑ τθσ προμικειασ, 

 ορίηει χρόνο παράδοςθσ/ υλοποίθςθσ του ζργου μεγαλφτερο του προβλεπομζνου ςτθν 
παροφςα, 

 ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ορίηεται μικρότεροσ του απαιτουμζνου ςτθν παροφςα διακιρυξθ, 

 παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ 
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

 δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ, όπου αυτοί 
αναφζρονται. 
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Άρκρο 30.  ΜΑΣΑΙΩΘ 

30.1 Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν (τεχνικϊν και οικονομικϊν) γίνεται από τθν Επιτροπι 

Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ.  

30.2 Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται ςτθ βάςθ του ζννομου ςυμφζροντόσ τθσ κατά τθν 

ελεφκερθ κρίςθ τθσ και αηθμίωσ γι' αυτι, να απορρίπτει ι να αποδζχεται μερικϊσ ι ολικϊσ, τισ 

προςφορζσ. Θ Ανακζτουςα αρχι επίςθσ δικαιοφται να ακυρϊνει το διαγωνιςμό, ι να τον 

αναβάλλει, είτε τζλοσ να προςφεφγει ςε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

30.3 Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει ματαίωςθ των 

αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 21 περ. δϋ, εϋ, ςτϋ και 

ηϋ του Ρ.Δ. 118/2007. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι 

κρίςθ τθσ και αηθμίωσ για αυτιν να ματαιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, και ιδίωσ: 

α) για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα 
τθσ διαδικαςίασ, 

β) εάν το αποτζλεςμα κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό, 

γ) εάν υπιρξε μεταβολι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ ζργο, 

δ) και για τουσ λόγουσ πουορίηονται ςτο άρκρο 21 περ. δϋ, εϋ, ςτϋ και ηϋ του Ρ.Δ. 
118/2007. 

30.4 Θ επιλογι του Αναδόχου κα γίνει με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 

απόψεωσ προςφορά, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, όπωσ ορίηεται 

ςτο άρκρο 20 (παρ. 2,α ΛΛ) του Ρ.Δ. 118/2007, και ςτισ από άποψθ περιεχομζνου αντίςτοιχεσ 

διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007. 

30.5 Σε περίπτωςθ που υπάρχουν  ιςοδφναμεσ προςφορζσ τελικόσ Ανάδοχοσ επιλζγεται 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24 τθσ παροφςθσ. 

30.6 Στθν περίπτωςθ που θ προκθρυςςόμενθ προμικεια κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει από τθ ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία με ι χωρίσ 

νομικι προςωπικότθτα, του κειμζνου τθσ Συμβάςεωσ διαμορφουμζνου αναλόγωσ. 

Άρκρο 31. ΠΡΟΦΤΓΕ 

31.1 Οι ενςτάςεισ και οι προςφυγζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά  από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (Ν.3886/2010 όπωσ ιςχφει), μζςω του ςυςτιματοσ και 

επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf, το οποίο φζρει ψθφιακι 

υπογραφι.  

31.2 Πςον αφορά ςτθν κατάκεςθ των ςχετικϊν παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ με τθ διαδικαςία που ορίηεται 

από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

31.3 Μετά τθν υποβολι των ενςτάςεων/προςφυγϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
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εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων 

ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ. 

Άρκρο 32. ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ - ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΤΜΒΑΘ, ΕΓΓΤΘΕΙ 

32.1 Μετά τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ Κατακφρωςθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και 

τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου υποβολισ προςφυγϊν,  ι τθν εξζταςθ τυχόν 

υποβλθκειςϊν προςφυγϊν ι παρατθριςεων και εφόςων θ αρμόδια διχειριςτικι αρχι 

διατυπϊςει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ, ςυμπλθρϊνεται θ ςχετικι Σφμβαςθ ςφμφωνα με το 

υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ, Υπόδειγμα 3, Σχζδιο Σφμβαςθσ. 

32.2 Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατά τθ φάςθ τθσ κατακφρωςθσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κατακυρϊςει μζροσ του φυςικοφ αντικειμζνου μικρότερο ωσ το 

50% από το οριηόμενο ςτθν παροφςα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 21 Ρ.Δ. 118/07, 

μθ αυξανομζνου, ςε κάκε περίπτωςθ του ανϊτατου ορίου προχπολογιςμοφ τθσ εν λόγω 

προμικειασ. 

32.3  Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ/ ανάδοχοι καλείται να υπογράψει τθ ςφμβαςθ το 

αργότερο μζςα ςε 15 μζρεσ από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, με 

βεβαίωςθ παραλαβισ προςκομίηοντασ και τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ, ςφμφωνα με 

το Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ, Υπόδειγμα 2, (αρ 23 του ΡΔ118/2007). Αν περάςει θ 

προκεςμία των δεκαπζντε θμερϊν χωρίσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να 

υπογράψει τθ ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  φςτερα 

από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπιστου Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 34 

του ΡΔ 118/2007. 

32.4 Εάν θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ γίνεται ςε αλλοδαπό ανάδοχο, θ ανακοίνωςθ απευκφνεται 

ςτον εκπρόςωπό του ςτθν Ελλάδα, εάν υπάρχει, ςε αντίκετθ περίπτωςθ αποςτζλλεται 

τθλεομοιοτυπία ςτον αλλοδαπό ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ που θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο 

προβλζπεται να γίνει με άνοιγμα πίςτωςθσ, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ μπορεί να κατατεκεί 

ςτον ανταποκριτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτο εξωτερικό, θ δε εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

παραμζνει ςε ιςχφ και αποδεςμεφεται μετά τθν κατάκεςθ και αποδοχι τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ. 

32.5  Θ Σφμβαςθ καταρτίηεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται 

ςτθν Διακιρυξθ και τθν προςφορά του Αναδόχου, όπωσ ζγινε αποδεκτι κατά τθν Κατακφρωςθ. 

Δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. 

32.6 Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ 

κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Τυχόν παράβαςθ ουςιϊδουσ όρου τθσ διακιρυξθσ, 

είτε κατά τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ είτε κατά τθν ςυνομολόγθςθ τθσ ςυμβάςεωσ που 

καταρτίηεται μετά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ επάγεται ακυρότθτα τθσ διαδικαςίασ ι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

32.7 Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε 

περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν ερμθνεία τθσ 
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λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ παροφςα Διακιρυξθ, θ Απόφαςθ Κατακφρωςθσ και θ 

Τεχνικι και Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

Κανζνασ από τουσ  υποψιφιουσ δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του μετά τθν 
κατάκεςι τθσ και ανεξάρτθτα από τθν Κατακφρωςθ. Σε περίπτωςθ που κα αποςυρκεί υπόκειται ςε 
κυρϊςεισ και ειδικότερα: 

 (α) Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για Κατακφρωςθ. 

 (β) Κατάπτωςθ, μερικι ι ολικι κατά τθν κρίςθ του Ανακζτοντα, τθσ Εγγφθςθσ  Συμμετοχισ, 
χωρίσ να απαιτείται άλλθ διαδικαςία ι δικαςτικι ενζργεια. 

32.8 Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ είναι υποχρεωμζνοσ το αργότερο 

κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, 

ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα διακιρυξθ υπόδειγμα 2 ςτο Ραράρτθμα ΛΛΛ, θ οποία 

να καλφπτει ςε ευρϊ ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ που του 

κατακυρϊκθκε, χωρίσ Φ.Ρ.Α., ιςχφοσ όςθ θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ πλζον δυο μθνϊν. 

32.9 Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα 

κράτθμζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που 

κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 (Αϋ 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 

δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα.  

32.10 Θ απαλλαγι από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου ενεργείται με επιςτροφι τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ ςτον Ανάδοχο. Θ εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ του Ζργου 

επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. 

Ουδεμία άλλθ ςυμφωνία όςον αφορά το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, προγενζςτερθ και μθ, 

αναφερόμενθ ςε αυτιν είναι ιςχυρι. 

32.11 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου 

(τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Διεξαγωγισ Διαγωνιςμοφ) μόνο ςε αντικειμενικά 

δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ϊςτε να περιλαμβάνει προςκικεσ, παραλείψεισ, 

υποκαταςτάςεισ κτλ εφόςον και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και θ 

τροποποίθςθ δεν αντίκειται ςε κάποιο όρο τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ ςφμβαςθσ ,κατόπιν  

προθγοφμενθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του 

Ν.3614/2007. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ κα εξαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ του ζργου όπωσ 

προδιαγράφθκε. 

32.12 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, παρότι κλικθκε εγγράφωσ, δεν παρουςιαςτεί να 

υπογράψει τθ Σφμβαςθ μζςα ςτθν ταχκείςα θμερομθνία ι προςζλκει αλλά δεν κατακζςει τισ 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ που προβλζπονται, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ και να καταπζςει υπζρ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Θ 

Ανακζτουςα αρχι ςτθν περίπτωςθ αυτι καλεί τον πρϊτο επιλαχόντα για υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ και ακολουκείται αντίςτοιχα θ ίδια διαδικαςία. Ο ζκπτωτοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
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να αποκαταςτιςει κάκε ηθμία που προξζνθςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εξαιτίασ τθσ αρνιςεωσ 

του να υπογράψει τθ Σφμβαςθ.  

Άρκρο 33. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

33.1 Με απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ ΑΔΛΡ, ςυγκροτείται Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ) και των υποβαλλομζνων Ραραδοτζων από τον Ανάδοχο. Θ ΕΡΡΕ 
είναι αρμόδια για τθν παραλαβι τθσ προμικειασ τόςο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΔΛΡ όςο και 
ςτισ εγκαταςτάςεισ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. 

33.2 Θ ΕΡΡΕ είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ, τθν αξιολόγθςθ και τον ζλεγχο των 
επιμζρουσ ενεργειϊν και του ςυνόλου του ζργου του Αναδόχου, ςυντάςςοντασ το πρωτόκολλο 
τθσ οριςτικισ παραλαβισ του ζργου. Αναλυτικά ο τρόποσ εκτζλεςθσ, παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ του ζργου κα ορίηεται με τθ ςφμβαςθ μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ. 

33.3 Το ζργο του Αναδόχου παρακολουκείται, κακοδθγείται και εγκρίνεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςισ του από τθν Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ ςχετικζσ ειςθγιςεισ τθσ Επιτροπισ 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου.  

33.4 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ και να διευκολφνει ςτο ζργο τουσ το προςωπικό και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου. 

33.5 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τα κακικοντα που αναλαμβάνει με τθ Σφμβαςθ ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τθσ Διακιρυξθσ, τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ και τθσ Ρροςφοράσ 

του, διαφορετικά υποχρεοφται να αποηθμιϊςει κατά νόμο τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

33.6 Ο Ανάδοχοσ ορίηει εκπρόςωπό του και τον εξουςιοδοτεί με ειδικό πλθρεξοφςιο να 

υπογράψει τθ Σφμβαςθ, να τον εκπροςωπεί ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να ενεργεί κατ’ 

εντολι και για λογαριαςμό του για όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ. Επιπλζον, 

πρζπει να οριςτεί και αναπλθρωτισ του εκπροςϊπου με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Αλλαγι 

προςϊπου ι διεφκυνςθσ του εκπροςϊπου ι /και του αναπλθρωτι του αναφζρεται γραπτά 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ιςχφει μετά από τθ γραπτι ζγκριςθ αυτισ. 

33.7 Ο εκπρόςωποσ και ο αναπλθρωτισ εκπρόςωποσ του Αναδόχου είναι μεταξφ άλλων 

εξουςιοδοτθμζνοι να τον αντιπροςωπεφουν ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθ Σφμβαςθ και 

να διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ 

Σφμβαςθ, ςυμμετζχοντασ, όποτε και όπου κλθκοφν, ςε ςυναντιςεισ με τα αρμόδια για τθν 

παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

33.8 Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται 

ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε 

παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

33.9 Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ 

των υποχρεϊςεων τθσ Σφμβαςθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ 

αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του 

Αναδόχου ι τρίτων. 
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33.10 Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν προςφορά του, 

επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν που κα διακζτουν τθν 

απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα 

ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ 

Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του 

Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο 

ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων.  

33.11 Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον Ανάδοχο ςε οποιονδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων και 

δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ που κα ςυνάψει με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο 

Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει τα ειςπρακτζα δικαιϊματά του, που απορρζουν από τθ 

ςφμβαςθ αυτι, παρά μόνον ςε αναγνωριςμζνθ τράπεηα ι ςε νομικό πρόςωπο δθμοςίου 

δικαίου και αποκλειςτικά και μόνο για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει με τθν 

παροφςα. Τζτοιου είδουσ εκχϊρθςθ δφναται να πραγματοποιθκεί μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ 

ζγγραφθσ γνωςτοποίθςθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και λιψθσ ςχετικισ ζγκριςθσ, που 

παρζχεται μόνον εγγράφωσ. 

33.12 Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι 

από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 

παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ από τα φυςικά πρόςωπα που απαςχολεί ο 

Ανάδοχοσ ι οι υπεργολάβοι αυτοφ, υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι 

τθσ.  

33.13 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ κα είναι 

από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ 

όλων των απορρεουςϊν από τθν παροφςα υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ 

τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ 

ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των 

άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ και 

κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιοδιποτε από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, εξαιτίασ 

ανικανότθτασ του, για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί 

ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ.  

33.14 Στθν ωσ άνω περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται αμελλθτί να ενθμερϊςει ςχετικά 

εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. Εάν κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οι ςυμβατικοί 

όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ ζνωςθσ, θ Σφμβαςθ 

υλοποιείται από τα λοιπά μζλθ ςτο ςφνολό τθσ και εξακολουκεί να παράγει όλα τα ζννομα 

αποτελζςματά τθσ. Θ ςχετικι Απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ περί τθσ δυνατότθτασ 

εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ κοινοποιείται εγγράφωσ ςτον 

Ανάδοχο. 
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33.15 Εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ςχετικά ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν 

για να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε θ Ανάδοχοσ ζνωςθ οφείλει να προτείνει 

αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του αποχωροφντοσ μζλουσ. Θ πρόταςθ κα πρζπει να 

ςυνοδεφεται από ςχετικά ζγγραφα ςτα οποία ο αντικαταςτάτθσ δεςμεφεται για τθν 

προςικουςα εκπλιρωςθ των εν λόγω ςυμβατικϊν όρων και τθν εν γζνει υποκατάςταςθ του 

ςτισ υποχρεϊςεισ του αποχωροφντοσ μζλουσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι εγκρίνει με Απόφαςι τθσ 

τθν αντικατάςταςθ αυτι. Σε περίπτωςθ όμωσ που θ πρόταςθ για ςυγκεκριμζνο αντικαταςτάτθ 

δεν γίνει αποδεκτι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει τθν Ανάδοχο ζνωςθ 

ζκπτωτο.  

Άρκρο 34. ΕΚΣΕΛΩΝΙΜΟ - ΦΟΡΟΙ - ΔΑΜΟΙ 

34.1 Οι προμθκευτζσ κα αναλάβουν τον εκτελωνιςμό των ειδϊν, τουσ οποίουσ κα παραδϊςουν 

ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι.  Οι δαςμοί, φόροι και λοιπζσ 

δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τουσ προμθκευτζσ.  

Άρκρο 35. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

35.1 Θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να γίνει εντόσ 60 θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Σαν τόποσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ορίηονται χϊροι: 

           Α)τθσ Α.ΔΛ.Ρ. , Λεωφόροσ Συγγροφ 44, Ακινα 11742  

           Β)Του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Α. Ραπανδρζου 37, Μαροφςι 
151 80 

35.2 Ο προμθκευτισ φζρει τον κίνδυνο μζχρι τθσ οριςτικισ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ του 
εξοπλιςμοφ. 

35.3 Τα ζξοδα αποςτολισ και εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ βαρφνουν 
αποκλειςτικά και εξολοκλιρου τον ανάδοχο. 

Άρκρο 36. ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΖΡΓΟΤ - ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΤΘΘ 

36.1 Υπεφκυνθ για τθν παλαβι του ζργου είναι θ επιτροπι παραλαβισ, όπωσ αναφζρκθκε ςε 

προθγοφμενο άρκρο. Θ Ραραλαβι του ζργου κα γίνεται ςε δφο ςτάδια: 

 Ρροςωρινι Ραραλαβι, θ οποία αφορά ςτθν παράδοςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ 
του τθσ ΑΔΛΡ και του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων 

 Οριςτικι Ραραλαβι 

 Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι ορίηεται να γίνει εντόσ δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ (προςωρινι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν 

36.2 Στθν περίπτωςθ που παρατθροφνται μετά τθ διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ των 

ειδϊν ι και αργότερα, είδθ με προβλιματα ι ελλείψεισ, τότε ο προμθκευτισ κα πρζπει άμεςα 

να αντικαταςτιςει τα προβλθματικά είδθ, όπωσ ακριβϊσ κα του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι. 
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36.3 Ο προμθκευτισ οφείλει να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ και να παρζχει 

δωρεάν ςυντιρθςθ για περίοδο τουλάχιςτον ίςθ με τθν ελάχιςτθ διάρκεια εγγφθςθσ όπωσ 

αυτι περιγράφεται ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ (Μζροσ Δ τθσ παροφςθσ) για το αντίςτοιχο 

υλικό. Θ περίοδοσ εγγφθςθσ ξεκινάει  μετά τθν Οριςτικι Ραραλαβι του εξοπλιςμοφ. Για τον 

ςκοπό αυτό ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει ςτθν ΑΔΛΡ, με τθν ζναρξθ τθσ περιόδου 

εγγυιςεωσ, εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ ποςοφ ίςου με το 2% του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ προ ΦΡΑ. Θ περίοδοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ πρζπει να 

ιςοφται με τθν μζγιςτθ χρονικι διάρκεια των εγγυιςεων του ςυνόλου του υπό προμικεια 

εξοπλιςμοφ. Μετά το πζρασ του ανωτζρω διαςτιματοσ θ εγγφθςθ επιςτρζφεται. Κατάπτωςθ 

τθσ εγγφθςθσ μπορεί να γίνει εφόςον δεν τθρθκοφν οι όροι παροχισ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ όπωσ προβλζπονται από το φφλο ςυμμόρφωςθσ (Μζροσ Δ τθσ παροφςθσ). 

Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ βρίςκεται ςτο παράρτθμα ΛΛΛ τθσ 

παροφςθσ. 

36.4 Θ οριςτικι (ποιοτικι και ποςοτικι) παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει μετά τθν 
εγκατάςταςθ και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα προβλζπεται από τθν 
ςχετικι κείμενθ νομοκεςία. 

Άρκρο 37. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

37.1 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 

βίασ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. 

37.2 Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 Γενικι ι μερικι απεργία, που ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν των εγκαταςτάςεων 
του προμθκευτι. 

 Γενικι ι μερικι πυρκαγιά ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι. 

 Ρλθμμφρα. 

 Σειςμόσ.  

 Ρόλεμοσ.  

 Εμπορικόσ αποκλειςμόσ μεταφορϊν (Διεκνοφσ Δικτφου). 

 Εμπορικόσ αποκλειςμόσ ειςαγωγισ (EMBARGO). 

37.3 Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 

γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και 

επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 

αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 

είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά με τθν 

πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 

37.4 Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που 

επικαλείται ο Ανάδοχοσ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ τθσ 

προμικειασ. 
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Άρκρο 38. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ-ΕΚΠΣΩΕΙ 

 

38.1 Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ των υπό προμικεια προϊόντων, κα επιβάλλονται 

ςφμφωνα με το άρκρο 32 του Ρ.Δ. 118/2007.  

38.2 Για τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 

34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου». 

38.3 .Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο προμθκευτισ 

αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα του ανακζτοντοσ. 

38.4 Επίςθσ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ αν δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ 

τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ. 

38.5 Σε περίπτωςθ που το υλικό φορτωκεί − παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του 

ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 

παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλεται, εκτόσ των τυχόν προβλεπομζνων, κατά περίπτωςθ, 

κυρϊςεων και πρόςτιμο που υπολογίηεται κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 32 του 

Ρ.Δ.118/10.7.2007. 

38.6 Ο Αγοραςτισ δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, κθρφςςοντασ ζκπτωτο τον 

προμθκευτι, ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων αυτισ και κυρίωσ ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

(α) αν ο Ρρομθκευτισ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ 

ςφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο οχλιςεισ του Αγοραςτι, 

(β) αν ο Ρρομθκευτισ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ 

εντολζσ του Αγοραςτι, 

(γ) αν ο Ρρομθκευτισ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ι ανακζτει προμικειεσ υπεργολαβικά, 

(δ) αν ο Ρρομθκευτισ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι 

ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, 

ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 

(ε) αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Ρρομθκευτι για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ 

του επαγγζλματόσ του. 

 

Άρκρο 39. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ– ΔΙΑΙΣΘΙΑ 

 

39.1 Ο ανάδοχοσ του ζργου και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε 

διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 
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39.2 Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 

Δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό.  

39.3 Δεν αποκλείεται όμωσ, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να  

προβλεφκεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των Δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία 

ςφμφωνα πάντα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν.  Αν δεν 

επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά 

Δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν παραπάνω Ραράγραφο. 

39.4 Μετά τθν ανάκεςθ του ζργου και τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, θ ςειρά ιςχφοσ 

τθσ ςφμβαςθσ και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου ορίηεται ωσ εξισ: 

i. Σφμβαςθ 

ii. Ρροκιρυξθ 

iii. Τεχνικι Ρροςφορά Αναδόχου 

iv. Οικονομικι Ρροςφορά Αναδόχου.  

39.5 Γίνεται μνεία ότι, θ παροφςα προκιρυξθ ςυνοδεφεται από τα Παραρτιματα Ι ζωσ ΙΙΙ που 
αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.  
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ΜΕΡΟ Γ:   Περιγραφι Αντικειμζνου Προμικειασ 
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Άρκρο 1. Αντικείμενο Ζργου 

Αντικείμενου του ζργου αποτελεί: 
 

 Θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Α.ΔΛ.Ρ. ςε εξοπλιςμό που αφορά το εςωτερικό δίκτυο 
υπολογιςτϊν των υποδομϊν τθσ. 

 Θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Α.ΔΛ.Ρ. ςε εξοπλιςμό που αφορά ςυςτιματα τα οποία κα 
φιλοξενθκοφν ςτο κζντρο δικτφων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και 
Κρθςκευμάτων για υπθρεςίεσ προσ τρίτουσ και θ αςφαλισ επικοινωνία των δφο 
τοπολογιϊν. 

 
Ο εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακεί ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Α.ΔΛ.Ρ. διαχωρίηεται ςε δφο μεγάλεσ 
κατθγορίεσ, τον εξοπλιςμό των κεντρικϊν υποδομϊν (Servers, storage, υποδομζσ ενςφρματου και 
αςφρματου δικτφου, router, firewall) και τον εξοπλιςμό που αφορά τουσ χριςτεσ του δικτφου 
(ςτακμοί εργαςίασ, φορθτοί υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, ςαρωτζσ και εξοπλιςμόσ τθλεδιάςκεψθσ). 
Ο εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακεί ςτο κζντρο δικτφων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και 
Κρθςκευμάτων κα φιλοξενιςει το λογιςμικό προσ τρίτουσ και κα υλοποιθκεί με γνϊμονα τθν 
εφεδρεία, τθν απόδοςθ, τθν αςφάλεια και επεκταςιμότθτα. 
 
Αναλυτικά, οι κεντρικζσ υποδομζσ των εγκαταςτάςεων τθσ Α.ΔΛ.Ρ. κα απαρτίηονται από ζνα ενιαίο 
ςφςτθμα εξυπθρετθτϊν με κοινό managed ethernet switch, το οποίο κα ζχει πρόςβαςθ ςε ζνα 
κοινό αποκθκευτικό ςφςτθμα δίςκων. Υλοποιϊντασ ζνα περιβάλλον virtualization 
χρθςιμοποιϊντασ δφο εξυπθρετθτζσ ςε διάταξθ high availability cluster, κα εγκαταςτακοφν ζξι 
λειτουργικά ςυςτιματα Microsoft Windows Server τελευταίασ γενιάσ, για να καλφψουν τισ ανάγκεσ 
του εςωτερικοφ δικτφου υπολογιςτϊν. Τα ςυςτιματα που καταρχιν κα εγκαταςτακοφν είναι τα 
ακόλουκα: 
 

 Δφο Domain Controllers (DHCP, DNS), 

 Ζνασ File Server, 

 Ζνασ email server (Microsoft Exchange), 

 Ζνασ Backup/Update server (WSUS), 

 Ζνασ Print/Antivirus Server 
 
Τα ςυςτιματα κα πρζπει να παραμετροποιθκοφν καταλλιλωσ για να υποςτθρίξουν το υφιςτάμενο 
δυναμικό τθσ Α.ΔΛ.Ρ. ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. 
Κα υλοποιθκεί ζνα ενιαίο αςφρματο δίκτυο το οποίο κα καλφπτει το ςφνολο των εγκαταςτάςεων 
τθσ Α.ΔΛ.Ρ. το οποίο κα αποτελείται από ζξι κεντρικά ελεγχόμενα WiFI Access Points ςυνδεδεμζνα 
ςε ζνα POE switch. 
Θ πρόςβαςθ ςτο internet των υποδομϊν τθσ Α.ΔΛ.Ρ. κα πραγματοποιείται από ζναν router με 
δυνατότθτα ςφνδεςθσ δφο VDSL γραμμϊν και VPN δυνατότθτεσ, ενϊ τθν προςταςία του 
εςωτερικοφ δικτφου από εξωτερικοφσ παράγοντεσ κα αναλάβει ζνα Firewall/Unified Threat 
Management appliance. 
Οι υποδομζσ των χρθςτϊν αποτελοφνται από είκοςι τρείσ ςτακμοφσ εργαςίασ και δϊδεκα 
φορθτοφσ υπολογιςτζσ χωριςμζνοι ςε τρεισ και δφο ομάδεσ αντίςτοιχα, ανάλογα των 
προδιαγραφϊν και των δυνατοτιτων τουσ. Πλοι οι ςτακμοί εργαςίασ και φορθτοί υπολογιςτζσ 
ςυνοδεφονται από προδιαγεγραμμζνα λογιςμικά γραφείου ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 
Οι υποδομζσ χρθςτϊν ςυμπλθρϊνονται από δφο αςπρόμαυρα δικτυακά πολυμθχανιματα, ζναν 
ζγχρωμο δικτυακό εκτυπωτι και δφο επιτραπζηιουσ page-feed ςαρωτζσ. Πλα τα ςυςτιματα (με 
εξαίρεςθ των ςαρωτϊν) ςυνδζονται αςφρματα ςτισ κεντρικζσ δικτυακζσ υποδομζσ τθσ Α.ΔΛ.Ρ. 
Ο εξοπλιςμόσ των χρθςτϊν ολοκλθρϊνεται με τον εξοπλιςμό τριϊν αικουςϊν με εξοπλιςμό 
τθλεδιάςκεψθσ μζςω Skype, ζνασ εκ των οποίων κα περιλαμβάνει μικροφωνικι εγκατάςταςθ 
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οροφισ. Κάκε αίκουςα τθλεδιάςκεψθσ κα περιλαμβάνει και από ζναν projector οροφισ υψθλισ 
ανάλυςθσ με δυνατότθτεσ αςφρματθσ προβολισ. Ο εξοπλιςμόσ τθλεδιαςκζψεων ςυμπλθρϊνεται 
από τζςςερεισ φορθτοφσ projectors για τισ ανάγκεσ προβολϊν εκτόσ των εγκαταςτάςεων τθσ 
Α.ΔΛ.Ρ. 
Οι υποδομζσ που κα φιλοξενθκοφν ςτο κζντρο δικτφων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και 
Κρθςκευμάτων αποτελοφνται από τρείσ Rack-mount εξυπθρετθτζσ τελευταίασ τεχνολογίασ οι 
οποίοι κα ςυνδζονται ςε ζνα unified αποκθκευτικό ςφςτθμα με τθν χριςθ δφο stacked 10GbE 
Ethernet Switches. Το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν κα παραμετροποιθκεί ωσ ζνα high availability 
cluster με δυνατότθτα φιλοξενίασ εικονικϊν μθχανϊν διαφόρων τεχνολογιϊν (Microsoft, Linux, 
Mac OSX) και κα προςφερκεί λογιςμικό ενοποιθμζνθσ κεντρικισ διαχείριςθσ των βαςικϊν 
λειτουργειϊν του προςφερόμενου αποκθκευτικοφ ςυςτιματοσ μζςα από τθν κονςόλα διαχείριςθσ 
εικονικϊν μθχανϊν. Θ πλατφόρμα virtualization που κα χρθςιμοποιθκεί ςτο ςφςτθμα του κζντρου 
δικτφων κα πρζπει να καλφπτει υψθλοφ επιπζδου αυτοματιςμοφσ και εφεδρείεσ. Θ επικοινωνία με 
τισ κεντρικζσ υποδομζσ τθσ Α.ΔΛ.Ρ. κα πραγματοποιείται με τθν χριςθ ενόσ VPN Appliance το οποίο 
κα επικοινωνεί απευκείασ με τον κεντρικό VDSL router των κεντρικϊν υποδομϊν. 
 
Το ςφνολο του ζργου ολοκλθρϊνεται με μια ςειρά από πιςτοποιθμζνεσ εκπαιδεφςεισ πάνω ςτα 
λογιςμικά και τισ τεχνολογίεσ που το απαρτίηουν. 
 
Αναλυτικά οι προδιαγραφζσ του ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ δίνονται ςτθν επόμενθ ενότθτα (Μζροσ 
Δ). 
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ΜΕΡΟ Δ: Πίνακεσ υμμόρφωςθσ 

Σεκαληηθή Παξαηήξεζε: 

Σε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ θαη όπνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο 

ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλα 

πξντόληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ηα δεηνύκελα πξντόληα είλαη  ηζνδύλακα ησλ 

ελδεηθηηθώο αλαθεξνκέλσλ. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα 

ηζνδύλακα ηεθκεξηώλνληαο κε ηνλ θαιύηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξόπν ηελ ηζνδπλακία.  

Οπνηαδήπνηε παξαπνκπή ή αλαθνξά ζε πξόηππα (εζληθά θαη δηεζλή), επξσπατθέο ηερληθέο εγθξίζεηο, 

θνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηερληθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο ή ζε άιια  ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε απηά ζπλνδεύεηαη από ηε κλεία «ή ηζνδύλακν» ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

ΠΔ 60/2007. 

 

Α. ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ ΣΤΠΟΤ Α 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Α   Σ Α Θ Μ Ο Η  Δ Ρ Γ Α  Η Α   Σ Τ Π Ο Τ  Α  

A1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.  Πνζόηεηα 15   

2.  
Σύπνπ Ultra Small Form Factor ή Small 

Form Factor 
NAI   

3.  
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην 

κνληέιν 
ΝΑΙ   

4.  

Οη Η/Τ, νη Φνξεηνί θαη νη Οζόλεο λα είλαη 

ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή. Σα επηκέξνπο 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο Η/Τ (π.ρ. 

θάξηεο γξαθηθώλ, δίζθνη, κλήκεο θιπ) λα 

πξνέξρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο 

θεληξηθήο κνλάδαο Η/Τ. 

ΝΑΙ   

5.  

Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα είλαη ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 18 

κήλεο.  

ΝΑΙ   

6.  Intel Q87 Express Chipset ή ηζνδύλακν NAI   

7.  TPM 1.2 , Setup/BIOS Password NAI   

8.  
Πηζηνπνηήζεηο CE, ENERGY STAR, EPEAT, 

RoHS 
NAI   

9.  Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή ΝΑΙ   

A2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΔ 

10.  
Δπεμεξγαζηήο Intel i5 4

th
 generation ή ηζνδύλακν 

ο 
ΝΑΙ   

11.  Αξηζκόο επεμεξγαζηώλ  ≥ 1   
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Α   Σ Α Θ Μ Ο Η  Δ Ρ Γ Α  Η Α   Σ Τ Π Ο Τ  Α  

12.  Αξηζκόο ππξήλσλ αλά Δπεμεξγαζηή  ≥ 4  
 

13.  πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο  ≥ 3.0 GHz  
 

14.  Cache Δπεμεξγαζηή  ≥ 6 MB   

A3 ΜΝΖΜΖ 

15.  Mέγεζνο θεληξηθήο κλήκεο ≥ 8 GB   

16.  Μέγηζην κέγεζνο θεληξηθήο κλήκεο ≥ 16 GB   

17.  Σύπνο κλήκεο DDR3 ζπρλόηεηαο ≥ 1600 MHz   

18.  DIMM slots ≥ 2   

A4 ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΚΧΝ 

19.  Πιήζνο πξνζθεξόκελσλ ζθιεξώλ δίζθσλ 2.5” ≥ 1   

20.  Υσξεηηθόηεηα δίζθνπ ≥ 500 GB   

21.  Σερλνινγία SATA II ή ηζνδύλακν NAI   

22.  Σαρύηεηα δίζθνπ ≥ 7200 rpm   

23.  
Να δηαζέηεη 8x DVD+/-RW drive εζσηεξηθό ή 

ηζνδύλακν 
ΝΑΙ   

24.  Να δηαζέηεη δηαθόπηε παξαβίαζεο chassis NAI   

25.  Να δηαζέηεη Wireless 802.11a/g/n ΝΑΙ   

A5 I/O PORTS On-Board 

26.  Θύξεο δηθηύνπ Ethernet ηαρύηεηαο 10/100/1000 ≥ 1   

27.  Audio-In , Audio-Out , Microphone , Headphone NAI   

28.  Serial port ≥ 1   

29.  
I/O ΘΔΔΙ ΔΠΔΚΣΑΗ: mini PCI Express ή 

PCI Express 
≥ 1   

30.  Θύξεο USB 2.0 πνζόηεηα ≥ 2   

31.  
Θύξεο USB 3.0 πνζόηεηα (ηνπιάρηζηνλ 2 

κπξνζηά) 
≥ 4   

A6 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ 
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Α   Σ Α Θ Μ Ο Η  Δ Ρ Γ Α  Η Α   Σ Τ Π Ο Τ  Α  

32.  Ιζρύο ≤ 285 Watt   

33.  Efficiency ≥ 90%   

34.  ENERGY STAR 6.0 Compliant NAI   

A7 ΖΥΟ 

35.  Δλζσκαησκέλν θύθισκα ήρνπ ΝΑΙ   

36.  Δζσηεξηθό ερείν ΝΑΙ   

A8 ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

37.  
Δλζσκαησκέλε Intel HD 4600 Graphics ή 

ηζνδύλακε 
ΝΑΙ   

38.  Μνηξαδόκελε Μλήκε ≥ 1 GB   

39.  Έμνδνη ζήκαηνο 
VGA & 2 x 

Display Port 
  

A9 ΛΟΗΠΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

40.  
Πιεθηξνιόγην Διιεληθό θαη Πνληίθη, 

ηερλνινγίαο Wireless ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

41.  
All-in-One Stand kit γηα ελζσκάησζε πίζσ από 

Οζόλε 
   

42.  Καιώδην ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο ΝΑΙ   

43.  
Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Windows 8 Professional 

64Bit ή λεώηεξν License & Media, Greek 
NAI   

44.  
Να δηαζέηεη ινγηζκηθό Backup and Recovery ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

Α10 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

45.  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 
  

46.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

Α11 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

47.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

48.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

68 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Α   Σ Α Θ Μ Ο Η  Δ Ρ Γ Α  Η Α   Σ Τ Π Ο Τ  Α  

49.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)
 3 

  

50.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

51.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

Β. ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ ΣΤΠΟΤ Β 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Β   Σ Α Θ Μ Ο Η  Δ Ρ Γ Α  Η Α   Σ Τ Π Ο Τ  Β  

Β1 ΓΔΝΗΚΑ 

  Ροςότθτα 3   

  Τφπου Micro NAI   

  Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο ΝΑΙ   

  

Οι Θ/Υ, οι Φορθτοί και οι Οκόνεσ να είναι του 

ίδιου καταςκευαςτι. Τα επιμζρουσ ςτοιχεία 
που ςυνκζτουν τουσ Θ/Υ (π.χ. κάρτεσ 
γραφικϊν, δίςκοι, μνιμεσ κλπ) να 
προζρχονται από τον καταςκευαςτι τθσ 
κεντρικισ μονάδασ Θ/Υ. 

ΝΑΙ   

  

Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα είλαη ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο.  

ΝΑΙ   

  Intel Q87 Express Chipset ή ηζνδύλακν NAI   

  TPM 1.2 , Setup/BIOS Password NAI   

  Πηζηνπνηήζεηο CE, ENERGY STAR NAI   

  Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή ΝΑΙ   

Β2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΔ 

  
Δπεμεξγαζηήο Intel i5 4

th
 generation ή 

ηζνδύλακνο 
ΝΑΙ   

  Αξηζκόο επεμεξγαζηώλ  ≥ 1   

  Αξηζκόο ππξήλσλ αλά Δπεμεξγαζηή  ≥ 4  
 

  πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο  ≥ 2.0 GHz  
 

  Cache Δπεμεξγαζηή  ≥ 6 MB   

Β3 ΜΝΖΜΖ 

  Mέγεζνο θεληξηθήο κλήκεο ≥ 8 GB   

  Μέγηζην κέγεζνο θεληξηθήο κλήκεο ≥ 16 GB   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Β   Σ Α Θ Μ Ο Η  Δ Ρ Γ Α  Η Α   Σ Τ Π Ο Τ  Β  

  Σύπνο κλήκεο DDR3 ζπρλόηεηαο ≥ 1600 MHz   

  DIMM slots ≥ 2   

Β4 ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΚΧΝ 

  Πιήζνο πξνζθεξόκελσλ ζθιεξώλ δίζθσλ 2.5” ≥ 1   

  Υσξεηηθόηεηα δίζθνπ ≥ 500 GB   

  Σερλνινγία SATA II ή ηζνδύλακνο NAI   

  Σαρύηεηα δίζθνπ ≥ 5400 rpm   

  Να δηαζέηεη Wireless 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0 ΝΑΙ   

Β5 I/O PORTS On-Board 

  Θύξεο δηθηύνπ Ethernet ηαρύηεηαο 10/100/1000 ≥ 1   

  Microphone , Headphone NAI   

  I/O ΘΔΔΙ ΔΠΔΚΣΑΗ: M.2 ≥ 2   

  
Θύξεο USB 3.0 πνζόηεηα (ηνπιάρηζηνλ 2 

κπξνζηά) 
≥ 4   

Β6 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ (adaptor) 

  Ιζρύο ≤ 65 Watt   

  ENERGY STAR 6.0 Compliant NAI   

Β7 ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

  
Δλζσκαησκέλε Intel HD 4600 Graphics ή 

ηζνδύλακε 
ΝΑΙ   

  Μνηξαδόκελε Μλήκε ≥ 1 GB   

  Έμνδνη ζήκαηνο 
VGA & 

Display Port 
  

Β8 ΛΟΗΠΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

  
Πιεθηξνιόγην Διιεληθό θαη Πνληίθη, 

ηερλνινγίαο Wireless ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

  
All-in-One Mount kit γηα ελζσκάησζε πίζσ από 

Οζόλε 
ΝΑΙ   

  
Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Windows 8 Professional 

64Bit ή λεώηεξν License & Media, Greek 
NAI   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Β   Σ Α Θ Μ Ο Η  Δ Ρ Γ Α  Η Α   Σ Τ Π Ο Τ  Β  

  
Να δηαζέηεη ινγηζκηθό Backup and Recovery ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

Β9 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 
  

  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

Β10 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 3 
  

  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

Γ. ΣΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΙΑ ΣΤΠΟΤ Γ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Γ   Σ Α Θ Μ Ο Η  Δ Ρ Γ Α  Η Α   Σ Τ Π Ο Τ  Γ  

Γ1 ΓΔΝΗΚΑ 

  Ροςότθτα 5   

  Τφπου Small Form Factor NAI   

  
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
μοντζλο 

ΝΑΙ   

  

Οι Θ/Υ, οι Φορθτοί και οι Οκόνεσ να είναι 
του ίδιου καταςκευαςτι. Τα επιμζρουσ 
ςτοιχεία που ςυνκζτουν τουσ Θ/Υ (π.χ. 
κάρτεσ γραφικϊν, δίςκοι, μνιμεσ κλπ) να 
προζρχονται από τον καταςκευαςτι τθσ 
κεντρικισ μονάδασ Θ/Υ. 

ΝΑΙ   

  

Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα είλαη ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε ηνπο ηειεπηαίνπο 18 

κήλεο.  

ΝΑΙ   

  Intel Q87 Express Chipset ή ηζνδύλακν NAI   

  TPM 1.2 , Setup/BIOS Password NAI   

  
Πηζηνπνηήζεηο CE, ENERGY STAR, EPEAT, 

RoHS 
NAI   

  Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή ΝΑΙ   

Γ2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΔ 

  
Δπεμεξγαζηήο Intel i7 4

th
 generation ή ηζνδύλακν 

ο 
ΝΑΙ   

  Αξηζκόο επεμεξγαζηώλ  ≥ 1   

  Αξηζκόο ππξήλσλ αλά Δπεμεξγαζηή  ≥ 4  
 

  πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο  ≥ 3.6 GHz  
 

  Cache Δπεμεξγαζηή  ≥ 8 MB   

Γ3 ΜΝΖΜΖ 

  Mέγεζνο θεληξηθήο κλήκεο ≥ 16 GB   

  Μέγηζην κέγεζνο θεληξηθήο κλήκεο ≥ 32 GB   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Γ   Σ Α Θ Μ Ο Η  Δ Ρ Γ Α  Η Α   Σ Τ Π Ο Τ  Γ  

  Σύπνο κλήκεο DDR3 ζπρλόηεηαο ≥ 1600 MHz   

  DIMM slots ≥ 4   

Γ4 ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΚΧΝ 

  Πιήζνο πξνζθεξόκελσλ ζθιεξώλ δίζθσλ 3.5” ≥ 1   

  Υσξεηηθόηεηα δίζθνπ ≥ 1TB   

  Σερλνινγία SATA II ή ηζνδύλακνο NAI   

  Σαρύηεηα δίζθνπ ≥ 7200 rpm   

  
Να δηαζέηεη 8x DVD+/-RW drive εζσηεξηθό ή 

ηζνδύλακν 
ΝΑΙ   

  Να δηαζέηεη δηαθόπηε παξαβίαζεο chassis NAI   

  Να δηαζέηεη Wireless 802.11a/g/n ΝΑΙ   

Γ5 I/O PORTS On-Board 

  Θύξεο δηθηύνπ Ethernet ηαρύηεηαο 10/100/1000 ≥ 1   

  Audio-In , Audio-Out , Microphone , Headphone NAI   

  Serial port ≥ 1   

  PS/2 ≥ 2   

  I/O ΘΔΔΙ ΔΠΔΚΣΑΗ: PCI Express x16 ≥ 1   

  
I/O ΘΔΔΙ ΔΠΔΚΣΑΗ: PCI Express x16 

(wired x4) 
≥ 1   

  
Θύξεο USB 2.0 πνζόηεηα (ηνπιάρηζηνλ 2 

κπξνζηά) 
≥ 6   

  
Θύξεο USB 3.0 πνζόηεηα (ηνπιάρηζηνλ 2 

κπξνζηά) 
≥ 4   

Γ6 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ 

  Ιζρύο ≤ 285 Watt   

  Efficiency ≥ 90%   

  ENERGY STAR 6.0 Compliant NAI   

Γ7 ΖΥΟ 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Γ   Σ Α Θ Μ Ο Η  Δ Ρ Γ Α  Η Α   Σ Τ Π Ο Τ  Γ  

  Δλζσκαησκέλν θύθισκα ήρνπ ΝΑΙ   

  Δζσηεξηθό ερείν ΝΑΙ   

Γ8 ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

  
Δλζσκαησκέλε Intel HD 4600 Graphics ή 

ηζνδύλακν 
ΝΑΙ   

  Μνηξαδόκελε Μλήκε ≥ 1 GB   

  Έμνδνη ζήκαηνο 
VGA & 2 x 

Display Port 
  

Γ9 ΛΟΗΠΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

  
Πιεθηξνιόγην Διιεληθό θαη Πνληίθη, 

ηερλνινγίαο Wireless ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

  Καιώδην ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο ΝΑΙ   

  
Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Windows 8 Professional 

64Bit ή λεώηεξν License & Media, Greek 
NAI   

  
Να δηαζέηεη ινγηζκηθό Backup and Recovery ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

Γ10 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 
  

  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

Γ11 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 3 
  

  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

75 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

Δ. ΟΘΟΝΕ ΣΤΠΟΤ Α 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Γ  Ο Θ Ο Ν Δ   Σ Τ Π Ο Τ  Α  

Γ1 ΓΔΝΗΚΑ    

1.  Πνζόηεηα 18   

2.  Σνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνλ ζηαζκό εξγαζίαο ΝΑΙ   

3.  
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
μοντζλο 

ΝΑΙ   

4.  LED Flat Panel Display NAI   

5.  Γηαζηάζεηο ≥ 22”   

6.  Σερλνινγίαο IPS ΝΑΙ   

7.  Aspect Ratio 16:9   

8.  Αλάιπζε ≥ 1920 x 1080   

9.  Δίζνδνο ζήκαηνο 

VGA & DVI 

& Display 

Port 

  

10.  Φσηεηλόηεηα ≥ 250 cd/m2   

11.  Typical Contrast Ratio ≥ 1.000:1   

12.  Dynamic Contrast Ratio ≥ 2.000.000:1   

13.  Response Time ≤ 8 ms   

14.  Pixel Pitch ≤ 0.27 mm   

15.  Viewing Angle ≥ 175 / 175   

16.  Ρύζκηζε θαζ’ ύςνο, θιίζε θαη πεξηζηξνθή ΝΑΙ   

17.  USB ports ≥ 2   

18.  Security Lock Slot NAI   

19.  
Πηζηνπνηήζεηο ENERGY STAR, EPEAT GOLD, 

TCO, RoHS 
NAI   

Γ2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

76 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Γ  Ο Θ Ο Ν Δ   Σ Τ Π Ο Τ  Α  

20.  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 
  

21.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

Γ3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

22.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

23.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

24.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 3 
  

25.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

26.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

77 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

Ε. ΟΘΟΝΕ ΣΤΠΟΤ Β 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Δ  Ο Θ Ο Ν Δ   Σ Τ Π Ο Τ  Β  

Δ1 ΓΔΝΗΚΑ    

1.  Πνζόηεηα 5   

2.  Σνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνλ ζηαζκό εξγαζίαο ΝΑΙ   

3.  
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
μοντζλο 

ΝΑΙ   

4.  LED Flat Panel Display NAI   

5.  Γηαζηάζεηο ≥ 23,5”   

6.  Σερλνινγίαο IPS ΝΑΙ   

7.  Aspect Ratio 16:9   

8.  Αλάιπζε ≥ 1920 x 1080   

9.  Δίζνδνο ζήκαηνο 
1 x HDMI & 

Display Port 
  

10.  Φσηεηλόηεηα ≥ 250 cd/m2   

11.  Typical Contrast Ratio ≥ 1.000:1   

12.  Dynamic Contrast Ratio ≥ 2.000.000:1   

13.  Response Time ≤ 8 ms   

14.  Pixel Pitch ≤ 0.28 mm   

15.  Viewing Angle ≥ 175 / 175   

16.  Ρύζκηζε θαζ’ ύςνο, θιίζε θαη πεξηζηξνθή ΝΑΙ   

17.  USB 3.0 ports ≥ 2   

18.  Security Lock Slot NAI   

19.  
Πηζηνπνηήζεηο ENERGY STAR, EPEAT GOLD, 

TCO, RoHS 
NAI   

Δ2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

20.  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 
  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

78 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Δ  Ο Θ Ο Ν Δ   Σ Τ Π Ο Τ  Β  

21.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

Δ3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

22.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

23.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

24.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 3 
  

25.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

26.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

79 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

Σ. ΦΟΡΘΣΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΣΤΠΟΤ Α 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

 Σ  Φ Ο Ρ Ζ Σ Ο Η  Τ Π Ο Λ Ο Γ Η  Σ Δ   Σ Τ Π Ο Τ  Α  

Σ1 ΓΔΝΗΚΑ    

1.  Πνζόηεηα 4   

2.  Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ΝΑΙ   

3.  
Να είλαη επώλπκνπ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνύο 

εκβέιεηαο, κε ISO 9001 
ΝΑΙ   

4.  
Σνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνπο Η/Τ θαη ηηο 

Οζόλεο 
ΝΑΙ   

5.  Γηάζηαζε νζόλεο  ≥ 14”   

6.  Αλάιπζε νζόλεο 
≥ 1366 x 768 

pixel 
  

7.  
Σύπνο Οζόλεο HD LED-backlit LCD non-Touch 

Anti-Glare Panel 
ΝΑΙ   

8.  Να δηαζέηεη WWAN Antenna ΝΑΙ   

9.  
Δπεμεξγαζηήο Intel 4

th
 generation Ultra Low 

Power  
NAI   

10.  Intel i5-4210U ή αλώηεξνο NAI    

11.  πρλόηεηα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ≥ 1.7 GHz   

12.  Μλήκε RAM  ≥ 1 x 4GB   

13.  πρλόηεηα Μλήκεο ≥ 1600 MHz   

14.  
2 slots κλήκεο γηα επέθηαζε ηνπιάρηζηνλ έσο 

16GB 
NAI   

15.  θιεξόο Γίζθνο  ≥ 500GB    

16.  Σαρύηεηα θιεξνύ Γίζθνπ  ≥ 5.400 Rpm   

17.  Intel Integrated HD Graphics 4400 ή ηζνδύλακν ΝΑΙ   

18.  

Γίθηπα: 

 Ethernet 10/100/1000 Mbps 

 Dual Band Wireless 802.11ac/a/b/g/n 

2x2 

 Bluetooth 4.0 

ΝΑΙ   

19.  Οπηηθό κέζν εζσηεξηθό 
≥ 8x DVD+/-

RW 
  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

80 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

 Σ  Φ Ο Ρ Ζ Σ Ο Η  Τ Π Ο Λ Ο Γ Η  Σ Δ   Σ Τ Π Ο Τ  Α  

20.  Δζσηεξηθή Web camera ≥ 0.90 MP   

21.  Δζσηεξηθό Μηθξόθσλν ΝΑΙ   

22.  Δζσηεξηθά High Quality Speakers ΝΑΙ   

23.  Μπαηαξία  
≥ 6 Cell Li-

Ion 65 WHR 
  

24.  65W A/C Adapter ΝΑΙ   

25.  

πλδεζηκόηεηα: 

 USB: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 

 Native Έμνδνο VGA & HDMI ή DP 

 SD card slot 

 Network Connector RJ-45 

 Audio Connector 

 Docking connector 

ΝΑΙ   

26.  Δζσηεξηθό Πιεθηξνιόγην ΝΑΙ   

27.  Multi-touch touchpad ΝΑΙ   

28.  Βάξνο κε ηελ πξνζθεξόκελε ζύλζεζε  ≤ 2.3 kg   

29.  
Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Windows 8 Professional 

64Bit ή λεώηεξν License & Media, Greek 
ΝΑΙ   

30.  
Να δηαζέηεη ινγηζκηθό Backup and Recovery ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

31.  
Ο εμνπιηζκόο λα δηαζέηεη CE, Energy Star 6.0, 

EPEAT  
NAI   

Σ2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

32.  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 
  

33.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

Σ3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

34.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

35.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

36.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 3 
  

37.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

 Σ  Φ Ο Ρ Ζ Σ Ο Η  Τ Π Ο Λ Ο Γ Η  Σ Δ   Σ Τ Π Ο Τ  Α  

38.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
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82 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

Η. ΦΟΡΘΣΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΣΤΠΟΤ Β 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Ε  Φ Ο Ρ Ζ Σ Ο Η  Τ Π Ο Λ Ο Γ Η  Σ Δ   Σ Τ Π Ο Τ  Β  

Ε1 ΓΔΝΗΚΑ    

1.  Πνζόηεηα 4   

2.  Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ΝΑΙ   

3.  
Να είλαη επώλπκνπ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνύο 

εκβέιεηαο, κε ISO 9001 
ΝΑΙ   

4.  
Σνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνπο Η/Τ θαη ηηο 

Οζόλεο 
ΝΑΙ   

5.  Γηάζηαζε νζόλεο  ≥ 14”   

6.  Αλάιπζε νζόλεο FHD 
≥ 1920 x 1080 

pixel 
  

7.  
Σύπνο Οζόλεο HD LED-backlit LCD non-Touch 

Anti-Glare Panel 
ΝΑΙ   

8.  Να δηαζέηεη WWAN Antenna ΝΑΙ   

9.  
Δπεμεξγαζηήο Intel 4

th
 generation Ultra Low 

Power  
NAI   

10.  Max TDP ≤ 15W   

11.  Intel i7-4600U ή αλώηεξνο ΝΑΙ   

12.  πρλόηεηα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ≥ 2.1 GHz   

13.  Μλήκε RAM  ≥ 8GB   

14.  πρλόηεηα Μλήκεο ≥ 1600 MHz   

15.  θιεξόο Γίζθνο  ≥ 256GB    

16.  Σύπνο θιεξνύ Γίζθνπ  
Solid State 

Drive 
  

17.  Intel Integrated HD Graphics 4400 ή ηζνδύλακν ΝΑΙ   

18.  

Γίθηπα: 

 Ethernet 10/100/1000 Mbps 

 Dual Band Wireless 802.11ac/a/b/g/n 

2x2 

 Bluetooth 4.0 

ΝΑΙ   

19.  Δζσηεξηθή Web camera ≥ 0.90MP   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
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83 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Ε  Φ Ο Ρ Ζ Σ Ο Η  Τ Π Ο Λ Ο Γ Η  Σ Δ   Σ Τ Π Ο Τ  Β  

20.  Δζσηεξηθό Μηθξόθσλν ΝΑΙ   

21.  Δζσηεξηθά High Quality Speakers ΝΑΙ   

22.  Μπαηαξία  
≥ 3 Cell Li-

Ion 34 WHR 
  

23.  65W A/C Adapter ΝΑΙ   

24.  

πλδεζηκόηεηα: 

 USB: 2 x USB 3.0 

 Native HDMI 

 SD card slot 

 Network Connector RJ-45 

 Audio Connector 

 Docking connector 

ΝΑΙ   

25.  Να δηαζέηεη 3G/42Mbps ΝΑΙ   

26.  Δζσηεξηθό Πιεθηξνιόγην Οπίζζηνπ Φσηηζκνύ ΝΑΙ   

27.  Multi-touch touchpad ΝΑΙ   

28.  Βάξνο κε ηελ πξνζθεξόκελε ζύλζεζε  ≤ 1.7 kg   

29.  
Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Windows 7 Professional 

64Bit with Windows 8.1 License & Media, Greek 
ΝΑΙ   

30.  
Να δηαζέηεη ινγηζκηθό Backup and Recovery ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

31.  
Ο εμνπιηζκόο λα δηαζέηεη CE, Energy Star, 

EPEAT  
NAI   

Ε2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

32.  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 
  

33.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

Ε3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

34.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

35.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

36.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 3 
  

37.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
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84 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Ε  Φ Ο Ρ Ζ Σ Ο Η  Τ Π Ο Λ Ο Γ Η  Σ Δ   Σ Τ Π Ο Τ  Β  

38.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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85 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

Θ. ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΚΣΤΠΩΣΘ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Ζ  Δ Γ Υ Ρ Χ Μ Ο   Δ Κ Σ Τ Π Χ Σ Ζ   

Ζ1 ΓΔΝΗΚΑ    

1.  Πνζόηεηα 1   

2.  Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ΝΑΙ   

3.  Σερλνινγία εθηύπσζεο Color Laser    

4.  Λεηηνπξγίεο  
Network Color 

printer 
  

5.  Σαρύηεηα αζπξόκαπξεο εθηύπσζεο ζε Α4 ≥ 30 ppm    

6.  Σαρύηεηα έγρξσκεο εθηύπσζεο ζε Α4 ≥ 30 ppm    

7.  Πνηόηεηα εθηύπσζεο 
≥ 1200 x 1200 

dpi  
  

8.  Σαρύηεηα επεμεξγαζηή  ≥ 800 Mhz   

9.  Βαζηθή κλήκε ≥ 256 MB    

10.  ζύξα USB 2.0 ΝΑΙ   

11.  Δλζσκαησκέλε θάξηα δηθηύνπ Ethernet 10/100  ΝΑΙ    

12.  Θύξα Wireless 802.1b/g/n ΝΑΙ   

13.  Υσξεηηθόηεηα ηξνθνδόηε ραξηηνύ ≥ 250 ζει.    

14.  Μέγεζνο ζειίδαο Α4    

15.  
Απηόκαηε εθηύπσζε δηπιήο όςεο (duplex 

printing) 
NAI   

16.  Μεληαίνο θόξηνο εξγαζίαο ζε ζειίδεο (Duty Cycle) ≥ 75.000   

Ζ2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

17.  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 36 
  

18.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Ζ  Δ Γ Υ Ρ Χ Μ Ο   Δ Κ Σ Τ Π Χ Σ Ζ   

Ζ3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

19.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

20.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

21.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 3 
  

22.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

23.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

Θ. ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Θ  Α  Π Ρ Ο Μ Α Τ Ρ Ο  Π Ο Λ Τ Μ Ζ Υ Α Ν Ζ Μ Α  

Θ1 ΓΔΝΗΚΑ    

 1 Πνζόηεηα 2   

  Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν ΝΑΙ   

  Σερλνινγία εθηύπσζεο Mono Laser    

  Λεηηνπξγίεο  
Printer-Copier-

Scanner-Fax 
  

  Σαρύηεηα αζπξόκαπξεο εθηύπσζεο ζε Α4 ≥ 35 ppm    

  Σαρύηεηα θσηναληηγξαθήο ζε Α4 ≥ 35 cpm    

  Πνηόηεηα εθηύπσζεο 
≥ 1200 x 1200 

dpi  
  

  Σαρύηεηα επεμεξγαζηή  ≥ 800 Mhz   

  Πξνζθεξόκελε κλήκε ≥ 1 GB    

  Θύξα USB 2.0 ΝΑΙ   

  
Γπλαηόηεηα απεπζείαο εθηύπσζεο ή ζάξσζεο ζε 

USB flash media 
ΝΑΙ   

  Δλζσκαησκέλε θάξηα δηθηύνπ Ethernet 10/100  ΝΑΙ    

  Θύξα Wireless 802.1b/g/n ΝΑΙ   

  Υσξεηηθόηεηα ηξνθνδόηε ραξηηνύ ≥ 1.000 ζει.    

  Μέγεζνο ζειίδαο Α3/Α4    

  
Απηόκαηε εθηύπσζε δηπιήο όςεο (duplex 

printing) 
NAI   

  Μεληαίνο θόξηνο εξγαζίαο ζε ζειίδεο (Duty Cycle) ≥ 150.000   

Θ2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 36 
  

  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Θ  Α  Π Ρ Ο Μ Α Τ Ρ Ο  Π Ο Λ Τ Μ Ζ Υ Α Ν Ζ Μ Α  

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

Θ3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 3 
  

  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

Ι. ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΟ ΑΡΩΣΘ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΣΡΟΦΟΔΟΣΘ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η  Δ Π Η Σ Ρ Α Π Δ Ε Η Ο    Α Ρ Χ Σ Ζ   Α Τ Σ Ο Μ Α Σ Ο Τ  Σ Ρ Ο Φ Ο Γ Ο Σ Ζ  

Η1 ΓΕΝΙΚΑ    

1.  Ροςότθτα 2   

2.  
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην 

κνληέιν 
ΝΑΛ   

3.  Τφποσ Σαρωτι ADF   

4.  Οπτικι Ανάλυςθ ≥600 dpi   

5.  Τφποσ αιςκθτιρα ςάρωςθσ  Colour CCD   

6.  Δυνατότθτεσ ςάρωςθσ 

Μονι και 
Διπλισ όψθσ 

ςάρωςθ ( 
simplex & 

duplex) 

  

7.  ∆ιαςτάςεισ εγγράφου ςάρωςθσ 

Minimum : 
A8 

Maximum: 
A4 

  

8.  
Δυνατότθτα ςάρωςθσ χαρτιοφ μεγάλου 
μικουσ  

≥ 5588 mm 
 

  

9.  Χωρθτικότθτα τροφοδότθ  
≥80 ςελίδεσ 

(A4: 80 
g/m2) 

  

10.  ∆ιαςφνδεςθ (Interface) USB 3.0   

11.  ταχφτθτα ςάρωςθσ Α4 color @ 300 dpi 
≥60 ppm / 
120 ipm 

  

12.  Βάκοσ χρϊµατοσ ≥24 bit   

13.  Δυνατότθτα ςάρωςθσ χαρτιοφ Βάρουσ 

≤27 g/m2 
ζωσ ≥413 

g/m2 
 

  

14.  
Multi Feed Detection, με υπζρθχουσ και 
μικοσ χαρτιοφ 

ΝΑΛ   

15.  Οδθγοί λειτουργίασ  
ISIS & 

TWAIN 
  

16.  
Να αναφερκοφν ∆ιαςτάςεισ (Φψοσ, Ρλάτοσ, 
Βάκοσ),  Βάροσ 

ΝΑΛ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η  Δ Π Η Σ Ρ Α Π Δ Ε Η Ο    Α Ρ Χ Σ Ζ   Α Τ Σ Ο Μ Α Σ Ο Τ  Σ Ρ Ο Φ Ο Γ Ο Σ Ζ  

17.  Ριςτοποιιςεισ  
ENERGY 

STAR, RoHS 
  

18.  
Να παρζχεται το κατάλλθλο καλϊδιο 
ςφνδεςθσ με τον υπολογιςτι. 

ΝΑΛ   

19.  

Επιπλζον Λογιςμικό (Να περιλαμβάνει 
λογιςμικό του ιδίου καταςκευαςτι ϊςτε να 
είναι εφικτι θ κεντρικι διαχείριςθ των 
ςαρωτϊν από μία κεντρικι εφαρμογι για 
να: 

 ελζγχει τθν κατάςταςθ των 
αναλωςίμων τουσ,  

 ελζγχει τθν λειτουργικι κατάςταςθ 
των ςαρωτϊν,  

 ελζγχει τθν παραγωγικότθτα τουσ, 

 κάνει firmware update) 

ΝΑΛ   

20.  

Τα προσ ςάρωςθ ζγγραφα παρουςιάηουν τισ 
εξισ ιδιαιτερότθτεσ: 

 ζχουν κολλθμζνεσ φωτογραφίεσ  

 μπορεί να είναι ςκονιςμζνα  

 μπορεί να ζχουν ςχιςμζνεσ γωνίεσ  

 μπορεί, ςε κάποιεσ ςελίδεσ, να 
υπάρχουν παραμζνοντεσ ςυρραφίδεσ  

 κάποιεσ ςελίδεσ μπορεί να είναι 
τςαλακωμζνεσ 

 είναι πικανό να φζρουν ςτρογγυλι 
ςφραγίδα μπλε χρϊματοσ ςε αρκετζσ 
ςελίδεσ 

Θ ςάρωςθ των παραπάνω εγγράφων κα 
πρζπει να διεκπεραιϊνεται χωρίσ κανζνα 
πρόβλθμα. 

 

ΝΑΛ   

Η2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

21.  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 36 
  

22.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

Η3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

23.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η  Δ Π Η Σ Ρ Α Π Δ Ε Η Ο    Α Ρ Χ Σ Ζ   Α Τ Σ Ο Μ Α Σ Ο Τ  Σ Ρ Ο Φ Ο Γ Ο Σ Ζ  

24.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

25.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 3 
  

26.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

27.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

28.  

Αν κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ του 
ςαρωτι προκφψουν προβλιματα (ποιότθτα 
και ταχφτθτα ςάρωςθσ) ςτθ ςάρωςθ των 
παραπάνω εγγράφων, τα οποία οφείλονται 
ςτισ προαναφερκείςεσ ιδιαιτερότθτεσ των 
εγγράφων, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 
να αντικαταςτιςει τον ςαρωτι με άλλο 
χωρίσ επιπλζον κόςτοσ για τθν εταιρεία. Ο 
νζοσ ςαρωτισ κα πρζπει να είναι ίδιων ι 
ανϊτερων τεχνικϊν προδιαγραφϊν από τον 
ιδθ υπάρχοντα, και ταυτόχρονα κα πρζπει 
να προςφζρει απροβλθμάτιςτθ ςάρωςθ των 
εν λόγω εγγράφων. 

ΝΑΛ   

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΙΑ. ΠΡΟΒΟΛΕΙ ΟΡΟΦΘ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Α  Π Ρ Ο Β Ο Λ Δ Η   Ο Ρ Ο Φ Ζ   

ΗΑ1 ΓΔΝΗΚΑ    

  
Να αλαθεξζεί ην κνληέιν θαη ε εηαηξεία 

θαηαζθεπήο 
ΝΑΙ   

  Αξηζκόο Μνλάδσλ 3   

  
Να είλαη επώλπκνπ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνύο 

εκβέιεηαο, κε ISO 9001 
ΝΑΙ   

  Φωτεινότθτα 
≥5000 ANSI 

Lumens 
  

  Aspect Ratio(native) 16:9   

  Διάρκεια ηωισ λαμπτιρα 
≥1500 ώξεο 

(2000 ώξεο ζε 

ECO-mode) 

  

  Μζγιςτθ διαγϊνιοσ Ρροβολισ ≥290”   

  Ελάχιςτθ διαγϊνιοσ Ρροβολισ ≤50”   

  Μέγηζηε απόζηαζε πξνβνιήο ≥12m   

  Διάρηζηε απόζηαζε πξνβνιήο ≤2m   

  Αλάιπζε 1920x1080   

  Δκθαλίζηκα ρξώκαηα ≥16 M   

  Δλζσκαησκέλα ερεία 
2 ερεία, 

≥3Watt 
  

  ηάζκε ζνξύβνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ≤39 dB(A)   

  

Δίζνδνη ζήκαηνο 

1x Composite Video 

1x S-Video 

2x VGA 

1x HDMI  

1x RJ45 Lan 

NAI 

 
  

  Γπλαηόηεηα πξνβνιήο 3D πεξηερνκέλνπ    

  

Αζύξκαηε επηθνηλσλία 802.11b/g/n κε 

δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλα πξνβνιήο έσο 4 

ζεκάησλ ζε split screen 4-to-1. 

ΝΑΙ   

  
Γπλαηόηεηα πξνβνιήο απεπζείαο από θνξεηή 

ζπζθεπή (iPhone/iPad/Android phone) 
ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

93 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Α  Π Ρ Ο Β Ο Λ Δ Η   Ο Ρ Ο Φ Ζ   

  
Να ζπλνδεύεηαη από ηειερεηξηζηήξην (λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κπαηαξίεο) 
ΝΑΙ   

  Να δηαζέηεη ζύξα αζθαιείαο Kensington lock ΝΑΙ   

  Να ζπλνδεύεηαη από θαιώδην ηξνθνδνζίαο ΝΑΙ   

  Να ζπλνδεύεηαη από θαιώδην VGA ΝΑΙ   

  
Να ζπλνδεύεηαη από βάζε ζηήξημεο νξνθήο ηνπ 

ηδίνπ θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

ΗΑ2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 
  

  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

ΗΑ3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 3 
  

  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
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ΙΒ. ΦΟΡΘΣΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙ 

 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Β  Φ Ο Ρ Ζ Σ Ο Η  Π Ρ Ο Β Ο Λ Δ Η   

ΗΒ1 ΓΔΝΗΚΑ    

  
Να αλαθεξζεί ην κνληέιν θαη ε εηαηξεία 

θαηαζθεπήο 
ΝΑΙ   

  Αξηζκόο Μνλάδσλ 4   

  
Να είλαη επώλπκνπ θαηαζθεπαζηή, δηεζλνύο 

εκβέιεηαο, κε ISO 9001 
ΝΑΙ   

  Φωτεινότθτα 
≥3500 ANSI 

Lumens 
  

  Aspect Ratio(native) 16:9   

  Διάρκεια ηωισ λαμπτιρα 
≥3000 ώξεο 

(4000 ώξεο ζε 

ECO-mode) 

  

  Μζγιςτθ διαγϊνιοσ Ρροβολισ ≥350”   

  Ελάχιςτθ διαγϊνιοσ Ρροβολισ ≤40”   

  Μέγηζηε απόζηαζε πξνβνιήο ≥10m   

  Διάρηζηε απόζηαζε πξνβνιήο ≤1,5m   

  Αλάιπζε 1280x800   

  Δκθαλίζηκα ρξώκαηα 
≥1 billion 

colors 
  

  Δλζσκαησκέλν ερείν NAI   

  ηάζκε ζνξύβνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ≤35 dB(A)   

  

Δίζνδνη ζήκαηνο 

2x VGA 

1x Composite Video  

1x S-Video  

1x HDMI 

1x RJ45 Lan 

NAI 

 
  

  Έμνδνο VGA γηα ζύλδεζε νζόλεο  NAI   

  Δίζνδνο ήρνπ 

1x 3.5mm 

stereo mini 

phone jack 

  

  Έμνδνο ήρνπ 

1x 3.5mm 

stereo mini 

phone jack 

  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Β  Φ Ο Ρ Ζ Σ Ο Η  Π Ρ Ο Β Ο Λ Δ Η   

  Γπλαηόηεηα πξνβνιήο 3D πεξηερνκέλνπ    

  Βάξνο ≤2,5Kg   

  
Να ζπλνδεύεηαη από ηειερεηξηζηήξην (λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κπαηαξίεο) 
ΝΑΙ   

  Να πεξηιακβάλεη ζήθε κεηαθνξάο ΝΑΙ   

  Να ζπλνδεύεηαη από θαιώδην ηξνθνδνζίαο ΝΑΙ   

  Να ζπλνδεύεηαη από θαιώδην VGA ΝΑΙ   

ΗΒ2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 
  

  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

ΗΒ3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 3 
  

  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΙΓ. ΑΤΡΜΑΣΟ ΔΙΚΣΤΟ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Γ  Α  Τ Ρ Μ Α Σ Ο  Γ Η Κ Σ Τ Ο  

ΗΓ1 Access Point 

1.  Πξνζθεξόκελε πνζόηεηα 6   

2.  Να αλαθεξζεί θαηαζθεπαζηήο θαη κνληέιν ΝΑΙ   

3.  

Σα πξνζθεξόκελα access points λα είλαη ηνπ ίδηνπ 

θαηαζθεπαζηή κε ηνλ Router Κεληξηθώλ 

Τπνδνκώλ 

NAI   

4.  ΙΔΔ 802.11a/g/n/ac ή αλώηεξν ΝΑΙ   

5.  
Αλίρλεπζε παξεκβνιώλ RF θαη παξνρή βαζηθήο 

αλάιπζεο ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ 
ΝΑΙ   

6.  Τπνζηήξημε Cyclic shift diversity (CSD) ΝΑΙ   

7.  
Τπνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ 3x3 MIMO θαη 

ηνπιάρηζηνλ δύν spatial streams 
ΝΑΙ   

8.  
Τπνζηήξημε 802.11 Dynamic Frequency Selection 

(DFS) 
ΝΑΙ   

9.  
Δλζσκαησκέλε θεξαία omnidirectional 

επαηζζεζίαο ηνπιάρηζηνλ 4 dBi  
NAI   

10.  Αξηζκόο ζπξώλ Gigabit ethernet  ≥ 2   

11.  Αξηζκόο ζπξώλ δηαρείξηζεο (management) ≥ 1   

12.  
Σξνθνδνζία 802.3at PoE+ (λα πξνζθεξζεί ν 

απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο) 
ΝΑΙ   

13.  Δγθαηεζηεκέλε κλήκε RAM ≥ 512 MB   

14.  Δγθαηεζηεκέλε κλήκε FLASH ≥ 64 MB   

15.  

Να πξνζθεξζεί ιύζε controller (κε ηηο 

απαξαίηεηεο άδεηεο – εάλ απηέο απαηηνύληαη) γηα 

ηνλ θεληξηθό έιεγρν ησλ πξνζθεξόκελσλ Access 

Points, κε εγγύεζε 3 εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ΝΑΙ   

ΗΓ2 Ethernet Switch 

16.  Πξνζθεξόκελε πνζόηεηα 1   

17.  Να αλαθεξζεί θαηαζθεπαζηήο θαη κνληέιν ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Γ  Α  Τ Ρ Μ Α Σ Ο  Γ Η Κ Σ Τ Ο  

18.  

Σν πξνζθεξόκελν Ethernet switch λα είλαη ηνπ 

ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνλ Router Κεληξηθώλ 

Τπνδνκώλ 

NAI   

19.  Αξηζκόο ζπξώλ Gigabit Ethernet ≥ 24   

20.  Τπνζηήξημε PoE+ ζηηο Gigabit ζύξεο ΝΑΙ   

21.  Αξηζκόο ζπξώλ SFP ≥ 4   

22.  Switching capacity ≥ 85 Gbps   

23.  Αξηζκόο MAC address ≥30000   

24.  Γπλαηόηεηα ππνζηήξημεο stacking NAI   

25.  Bandwith ηνπ stacking ≥ 150 Gbps   

26.  Δγθαηεζηεκέλε κλήκε RAM ≥ 4 GB   

27.  Δγθαηεζηεκέλε κλήκε FLASH ≥ 2 GB   

28.  Γηπιό ηξνθνδνηηθό ΝΑΙ   

29.  Γηαρείξηζε κέζσ Command line (CLI) ΝΑΙ   

ΗΓ3 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 36 
  

  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

ΗΓ4 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 2 
  

  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΙΔ. FIREWALL APPLIANCE 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Γ  F I R E W A L L  A P P L I A N C E  

ΗΓ1 ΓΔΝΗΚΑ    

1.  
Να αλαθεξζεί ην κνληέιν θαη ε εηαηξεία 

θαηαζθεπήο 
ΝΑΙ   

2.  Αξηζκόο Μνλάδσλ 1   

3.  
Ξερσξηζηό/Δμεηδηθεπκέλν επεμεξγαζηή 

(ηερλνινγίαο ASIC) 
NAI   

4.  
Η πξνζθεξόκελε ιύζε λα παξέρεη RJ45 

10/100/1000 Ports ελζσκαησκέλεο ζηελ UTM 

ζπζθεπή. 

≥10   

5.  
Θ προςφερόμενθ λφςθ κα πρζπει να 
υποςτθρίηει πολλαπλζσ WAN ςυνδζςεισ. 

NAI   

6.  Firewall Throughput ζε 64byte UDP packets ≥1.5Gbps   

7.  Firewall Latency se 64byte UDP Packets ≤4κs   

8.   IPSec VPN Throughput ≥1Gbps   

9.  

Η πξνζθεξόκελε ιύζε λα παξέρεη δπλαηόηεηεο 

Antivirus/Antispam/Web Filtering/DLP 

fingerprinting/Traffic Shaping/SLB 

NAI   

10.  
Γπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζεη σο Wireless 

Controller 
   

11.  
Γπλαηόηεηα λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη tokens γηα 

Two Factor Authentication (2FA) 
NAI   

12.  Πηζηνπνηήζεηο 

ICSA Labs, 

Firewall, 

IPSec, IPS, 

Antivirus, 

SSL VPN 

  

13.  
Να πξνζθέξνληαη ηα θαηάιιεια θαιώδηα 

δηθηύνπ γηα δηαζύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο Α.ΓΙ.Π. 
ΝΑΙ   

ΗΓ2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

14.  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 36 
  

15.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

ΗΓ3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Γ  F I R E W A L L  A P P L I A N C E  

16.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

17.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

18.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 2 
  

19.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

20.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
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ΙΕ. ΤΣΘΜΑ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΣΩΝ / ΤΠΟΤΣΘΜΑ ΔΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 
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ΠΑΡΑΠΟΜΠ
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Κ Δ Ν Σ Ρ Η Κ Χ Ν  Τ Π Ο Γ Ο Μ Χ Ν  

ΗΔ1  Τ  Σ Ζ Μ Α  Δ Ξ Τ Π Ζ Ρ Δ Σ Ζ Σ Χ Ν  

  
Δληαίν ύζηεκα κε εμππεξεηεηέο ηύπνπ blade, 

ελζσκαησκέλν Ethernet switch θαη εληαία 

θνλζόια δηαρείξηζεο 

ΝΑΙ   

  
Να αλαθεξζεί ην κνληέιν θαη ε εηαηξεία 

θαηαζθεπήο 
ΝΑΙ   

  Αξηζκόο Μνλάδσλ 1   

  
Να αλαθεξζεί ύςνο ζε U ηνπ εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο. 
ΝΑΙ   

  
Να έρεη δπλαηόηεηα θηινμελίαο πιήζνπο 

εμππεξεηεηώλ 
≥4   

  
Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζηή δηεζλνύο εκβέιεηαο, ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. 

ΝΑΙ   

  

Σν ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο εμππεξεηεηώλ ησλ θεληξηθώλ 

ππνδνκώλ (Servers, Storage, Switch) λα είλαη ηνπ 

ηδίνπ επώλπκνπ θαηαζθεπαζηή. 

NAI   

  
Interactive LCD νζόλε κε πιεξνθνξίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη κελύκαηα ιάζνπο γηα ζπλνιηθά 

ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ. 

ΝΑΙ   

  DVD+/-RW SATA Internal 
ΝΑΙ   

ΗΔ1.1 ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΣΔ 

  Αξηζκόο Μνλάδσλ 2   

  
Αξηζκόο ζέζεσλ επεμεξγαζηή (CPU sockets) αλά 

server 
2   

  
Mηθξνεπεμεξγαζηέο ηύπνπ Intel XEON 

ηνπιάρηζηνλ 6 ππξήλσλ 
NAI   

  
Να πξνζθεξζνύλ δύν (2) Intel XEON ηαρύηεηαο 

≥ 2.40GHz, 15M Cache, 7.2 GT/s, QPI, Turbo NAI   

  
Max CPU TDP 

≤ 60W   

ΗΔ1.2 ΜΝΖΜΖ (RAM) 

  Μέγηζηε ππνζηεξηδόκελε κλήκε ≥ 384GB   

  Πξνζθεξόκελε Μλήκε ≥ 64GB   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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  πρλόηεηα κλήκεο (RAM)  ≥ 1600MT/s   

  Να πξνζθεξζεί ηύπνο κλήκεο RDIMMs ΝΑΙ   

  
Δλζσκαησκέλν θύθισκα γηα ηε δηόξζσζε ιαζώλ 

(ECC) 
ΝΑΙ   

  
Μλήκε ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (Low 

Voltage) 
ΝΑΙ   

ΗΔ1.3 ΔΛΔΓΚΣΖ ΚΛΖΡΧΝ ΓΗΚΧΝ – ΓΗΚΟΗ 

  

Να πξνζθεξζεί δηπιή SD θάξηα (2 x 2GB SD 

Card) ζε δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκόηεηαο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε hypervisor.  

Δλαιιαθηηθά, λα πξνζθεξζεί Hardware Raid 

Controller θαη 2 x 146GB 15K Γίζθνη ζε δηάηαμε 

Raid 1 κε δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ δίζθσλ ελ 

ώξα ιεηηνπξγίαο (hot plug). 

ΝΑΙ   

ΗΔ1.4 ΔΛΔΓΚΣΔ ΓΗΚΣΤΟΤ 

  
Αξηζκόο δηαθξηηώλ ζπξώλ Ethernet GbE αλά 

εμππεξεηεηή 
≥ 4   

  
Nα ππνζηεξίδεη Pre-eXecution Environment 

(PXE) 
ΝΑΙ   

ΗΔ1.5 PCI SUBSYSTEM 

  Να πξνζθεξζνύλ PCI-e Slots ≥2   

ΗΔ1.6 ΔΛΔΓΚΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

  Δλζσκαησκέλε δηαρείξηζε κε 1Gb NIC NAI   

  Δπηθνηλσλία κε ηνλ ειεγθηή κέζσ SSH θαη Web NAI   

  
Τπνζηήξημε ελεξγνπνίεζεο απελεξγνπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο 
ΝΑΙ   

  

Αλαιπηηθή θαηαγξαθή/παξνπζίαζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (λα αλαθεξζνύλ νη 

κνλάδεο πνπ παξαθνινπζνύληαη (αλεκηζηήξεο, 

ζθιεξνί δίζθνη θιπ) 

ΝΑΙ   

  

Τπνζηήξημε πξσηνθόιινπ Intelligent Platform 

Management Interface (IPMI) version 2.0 γηα ηελ 

απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηνπ εμππεξεηεηή 

κέζσ ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ κε ηε ρξήζε 

πξσηνθόιινπ TCP/IP. Γπλαηόηεηα γηα: 

 Απνκαθξπζκέλε επαλεθθίλεζε ηνπ 

εμππεξεηεηή 

 Αλαθνξά εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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εμππεξεηεηή 

 Αλαθνξά ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ ηνπ 

εμππεξεηεηή 

 Αλαθαηεύζπλζε ηεο θνλζόιαο ηνπ BIOS 

(BIOS Console Redirection) 

 Άιια (λα αλαθεξζνύλ) 

  
Τπνζηήξημε απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο ζε 

γξαθηθό πεξηβάιινλ (virtual Console θαη Virtual 

Media) 

ΝΑΙ   

ΗΔ1.7 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

  
Να αλαθεξζεί ην ζπλνδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ 

δίλεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή (drivers θιπ.) 
ΝΑΙ   

  

Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

ινγηζκηθό δηαρείξηζεο (Single pane of Glass) από 

ηνλ θαηαζθεπαζηή, πνπ λα επηηξέπεη ελνπνηεκέλε 

δηαρείξηζε. Σν ινγηζκηθό απηό λα παξέρεη 

αξρηθνπνίεζε, παξακεηξνπνίεζε, 

παξαθνινύζεζε, inventory, alerting. 

NAI   

ΗΔ1.8 MANAGED SWITCH 

  
Να αλαθεξζεί ην κνληέιν θαη ε εηαηξία 

θαηαζθεπήο 
ΝΑΙ   

  Αξηζκόο Μνλάδσλ 1   

  
Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζηή δηεζλνύο εκβέιεηαο, ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. 

NAI   

  
To switch ζα πξέπεη λα θηινμελείηαη εληόο ηνπ 

εληαίνπ ζπζηήκαηνο εμππεξεηεηώλ. 
NAI   

  
Αξηζκόο παξερόκελσλ ζπλνιηθώλ ζπξώλ 

10/100/1000 
≥ 24   

  Τπνζηήξημε VLAN ΝΑΙ   

  Τπνζηήξημε Jumbo Frames ΝΑΙ   

  Τπνζηήξημε ΙΔΔΔ 802.1q ΝΑΙ   

  Τπνζηήξημε ΙΔΔΔ 802.1p ΝΑΙ   

  
Τπνζηήξημε ΙΔΔΔ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 

802.1s (Multiple Spanning Tree) θαη ΙΔΔΔ 

802.1w (Rapid Spanning Tree).  

ΝΑΙ   

  
Τπνζηήξημε 802.1ab (Link Layer Discovery 

Protocol) 
ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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  Τπνζηήξημε LACP NAI   

ΗΔ1.9 ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

  Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο από web Interface ΝΑΙ   

  Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο κέζσ CLI ΝΑΙ   

  Τπνζηήξημε Telnet, SNMP, HTTPs NAI   

  Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθό δηαρείξηζεο  ΝΑΙ   

  
Η δηαρείξηζε λα γίλεηαη κέζσ γξαθηθνύ 

πεξηβάιινληνο 
ΝΑΙ   

ΗΔ1.10 

 
ΤΠΟΎΣΖΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΊΑ 

  
Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από 

redundant θαη Hot Swap ηξνθνδνζία θαη ςύμε 
ΝΑΙ   

  
Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα 

απαξαίηεηα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο 
ΝΑΙ   

  
Να πξνζθέξνληαη ηα θαηάιιεια θαιώδηα 

δηθηύνπ γηα δηαζύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο Α.ΓΙ.Π. 
ΝΑΙ   

ΗΔ2 ΤΠΟΤΣΖΜΑ ΓΗΚΧΝ 

ΗΔ2.1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

  Πνζόηεηα 
1   

  
Να αλαθεξζνύλ: Σύπνο, Καηαζθεπαζηήο, εηξά, 

Μνληέιν  
ΝΑΙ   

  

Σν ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο εμππεξεηεηώλ ησλ θεληξηθώλ 

ππνδνκώλ (Servers, Storage, Switch) λα είλαη ηνπ 

ηδίνπ επώλπκνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΝΑΙ   

  

Σα ηκήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ εμνπιηζκό πξέπεη 

λα ηθαλνπνηνύλ ηνπιάρηζηνλ ηα ISO, CE θιπ. 

standards πνηόηεηαο πνπ απαηηνύληαη από ηνλ 

θαηαλαισηή (όπνπ ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο 

ηζρύνπλ) 

ΝΑΙ   

  
Σν πξνηεηλόκελν ππνζύζηεκα δίζθσλ πξέπεη λα 

είλαη θαηαζθεπαζηή δηεζλνύο εκβέιεηαο, 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

NAI   

  Σερλνινγία δηαζύλδεζεο 
SAS   

  Σαρύηεηα δηακεηαγσγήο 
6 Gbit/sec   

ΗΔ2.2 ΚΛΖΡΟΗ ΓΗΚΟΗ 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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Οη δίζθνη ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη hot-

plug 2.5” 
ΝΑΙ   

  πλνιηθόο αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ δίζθσλ  
≥16   

  θιεξνί Γίζθνη Σύπνπ 1 
≥ 8   

  
Σερλνινγία δίζθσλ Σύπνπ 1 Near-Line 

SAS 

6Gbit 

  

  Μέγεζνο θάζε δίζθνπ Σύπνπ 1 
1ΣΒ   

  Ρπζκόο πεξηζηξνθήο Σύπνπ 1 
≥ 7200 rpm   

  θιεξνί Γίζθνη Σύπνπ 2 
≥8   

  
Σερλνινγία δίζθσλ Σύπνπ 2 SAS 

6Gbit 
  

  Μέγεζνο θάζε δίζθνπ Σύπνπ 2 
600GΒ   

  Ρπζκόο πεξηζηξνθήο Σύπνπ 2 
≥ 10000 rpm   

  

Αξηζκόο ππνζηεξηδόκελσλ ζθιεξώλ δίζθσλ ζηελ 

κέγηζηε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο 

ρσξίο ηελ πξνζζήθε επηπιένλ enclosure 

επέθηαζεο. 

≥25   

ΗΔ2.3 ΔΛΔΓΚΣΖ 

  Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειεγθηή RAID 
ΝΑΙ   

  
Να πξνζθεξζεί 2

νο
 Raid Controller γηα 

Redundancy 
NAI   

  Να δηαζέηεη ππνζηήξημε κπαηαξίαο γηα ηε κλήκε 
ΝΑΙ   

  
Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 

δηακνξθώζεηο RAID 0, 1, 10, 5, 6 θαζώο θαη 

κηθηνύο ζπλδπαζκνύο απηώλ 

ΝΑΙ   

ΗΔ2.4 ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΛΗΚΟΤ 

  Μλήκε Cache πζηήκαηνο 
≥1GB   

  
Να πξνζθεξζνύλ ηα απαξαίηεηα Καιώδηα θαη 

Controllers SAS 6Gbit. 
NAI   

ΗΔ2.5 ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

  
Η δηαρείξηζε λα γίλεηαη κέζσ γξαθηθνύ 

πεξηβάιινληνο 
ΝΑΙ   

  
Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από όιεο 

ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο ρξήζεο γηα ηελ 
NAI   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Δ  
 Τ  Σ Ζ Μ Α  Δ Ξ Τ Π Ζ Ρ Δ Σ Ζ Σ Χ Ν  /  Τ Π Ο  Τ  Σ Ζ Μ Α  Γ Η  Κ Χ Ν  

Κ Δ Ν Σ Ρ Η Κ Χ Ν  Τ Π Ο Γ Ο Μ Χ Ν  

ππνζηήξημε ηεο πιήξνπο ζύλζεζεο ηνπ θνηλνύ 

ππνζπζηήκαηνο δίζθσλ, κέρξη 25 δίζθνπο θαη 

δηαζύλδεζεο κέρξη (4) Servers ζην Storage. 

ΗΔ2.6 ΤΠΟΤΣΖΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

  
Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από 

redundant θαη Hot Swap ηξνθνδνζία θαη ςύμε 
ΝΑΙ   

  
To ζύζηεκα απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη από ηα απαξαίηεηα θαιώδηα 

ηξνθνδνζίαο 

ΝΑΙ   

ΗΔ3 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

  

πλνιηθή εγγύεζε ζπζηήκαηνο γηα όια ηα κέξε 

θαη ππνζπζηήκαηα από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 

  

  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

ΗΔ4 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

  

Αληαπόθξηζε γηα ην Hardware On-Site εληόο 4 

σξώλ θαηόπηλ ηεο ηειεθσληθήο δηάγλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ αληαιιαθηηθώλ θαη 

εξγαζίαο, από ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ΝΑΙ   

  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 2 
  

  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

  
Σειεθσληθή ππνζηήξημε 24x7 x 365  από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΙΣ. ΤΚΕΤΘ ΛΘΨΘ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η  Σ   Τ  Κ Δ Τ Ζ  Λ Ζ Φ Ζ   Α Ν Σ Η Γ Ρ Α Φ Χ Ν  Α  Φ Α Λ Δ Η Α   

ΗΣ1 ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1.  
πζθεπή ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηύπνπ 

LTO-6 Rack Mount ή Blade internal 
ΝΑΗ   

2.  Αξηζκόο κνλάδσλ  1   

3.  Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο.  ΝΑΗ   

4.  

Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζηή δηεζλνύο εκβέιεηαο, ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. Να δνζεί ην ISO 9001 ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 

ΝΑΗ   

5.  

Σν ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο εμππεξεηεηώλ ησλ θεληξηθώλ 

ππνδνκώλ θαη ην Tape λα είλαη ηνπ ίδηνπ 

επώλπκνπ θαηαζθεπαζηή  

ΝΑΗ   

6.  Μέγεζνο 

≤ 2U ή 

εζυηεπικό 

ηος Blade 

  

ΗΣ2 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

7.  
Υσξεηηθόηεηα ηνπ κέζνπ απνζήθεπζεο ρσξίο 

ζπκπίεζε (TB)
 2.5   

8.  Aξηζκόο cartridge slots ≥ 1   

9.  Tύπνο δηαζύλδεζεο νδεγώλ SAS 6Gbps ΝΑΗ   

10.  Backup Rate  160 MB/s   

ΗΣ3 ΑΛΛΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

11.  

Να ζπλνδεύεηαη από θαιώδην ηξνθνδνζίαο 

ξεύκαηνο (εάλ δελ θηινμελείηαη εληόο ηνπ blade 

enclosure) 
ΝΑΗ   

12.  
Να ζπλνδεύεηαη από Rack Rails (εάλ δελ 

θηινμελείηαη εληόο ηνπ blade enclosure) 
NAI   

13.  
Να ζπλνδεύεηαη από θαιώδην 2M SAS 6Gbps 

(εάλ δελ θηινμελείηαη εληόο ηνπ blade enclosure) 
NAI   

14.  

Δγθαηεζηεκέλνο SAS 6Gbps HBA γηα ζύλδεζε 

ηνπ Tape ζε έλαλ από ηνπο δύν πξνζθεξόκελνπο 

εμππεξεηεηέο. 
ΝΑΗ   

15.  Να ζπλνδεύεηαη από LTO-6 Tapes ≥ 10   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η  Σ   Τ  Κ Δ Τ Ζ  Λ Ζ Φ Ζ   Α Ν Σ Η Γ Ρ Α Φ Χ Ν  Α  Φ Α Λ Δ Η Α   

ΗΣ4 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

16.  
Δγγύεζε ζπζηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 
  

17.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

ΗΣ5 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

18.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

19.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

20.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 2 
  

21.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

22.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

108 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

ΙΗ. ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Ε  Λ Ο Γ Η  Μ Η Κ Α  Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο Τ  Κ Δ Ν Σ Ρ Η Κ Χ Ν  Τ Π Ο Γ Ο Μ Χ Ν  

ΗΕ1 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

1.  

Άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνύ Microsoft Office 

Professional Plus 2013 ή λεόηεξν, κε δπλαηόηεηα 

κεηαθνξάο αδεηώλ ζε λέα ζπζηήκαηα εάλ απηό 

ρξεηαζηεί. 

38   

2.  
Άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνύ Adobe Acrobat ΥΙ Pro 

ή λεόηεξν 
5   

3.  
Άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνύ Abby FineReader 12 ή 

λεόηεξν 
5   

ΗΕ2 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΗΟΤ    

4.  
Άδεηεο ινγηζκηθνύ πξνζηαζίαο από Ινύο θαη 

Spyware ινγηζκηθό 
44   

5.  
Να αλαθεξζεί ην όλνκα θαη ε έθδνζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ 
ΝΑΙ   

6.  Γηάξθεηα άδεηαο ρξήζεο ζε έηε ≥3   

7.  

Κεληξηθή θνλζόια δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ 

πξνζηαηεπόκελσλ από ην ινγηζκηθό πξνζηαζίαο 

από ηνύο. 

ΝΑΙ   

8.  
Γπλαηόηεηα θαλόλσλ πξόζβαζεο ζε ζπζθεπέο, 

ηύπνπο αξρείσλ, νκάδεο ρξεζηώλ ή ζπζηήκαηα. 
ΝΑΙ   

9.  

Έιεγρνο απνζπώκελσλ ζπζθεπώλ θαη 

αλαηξνύκελσλ κέζσλ απνζήθεπζεο θαηά ηελ 

ζύλδεζή ηνπο. 

ΝΑΙ   

10.  
Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο boot-cd γηα ηνλ έιεγρν 

ζπζηεκάησλ. 
ΝΑΙ   

11.  

Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξνγξακκαηηζκέλσλ 

εξγαζηώλ ζάξσζεο θαη ελεκέξσζεο ζε ηπραία 

ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ιόγνπο load-balancing 

ιεηηνπξγίαο ζθιεξώλ δίζθσλ. 

ΝΑΙ   

12.  
Γπλαηόηεηα update rollback γηα ελεκεξώζεηο ηώλ 

θαη ελεκεξώζεηο ινγηζκηθνύ. 
ΝΑΙ   

13.  

Γεκηνπξγία ρξήζεο ηνπηθνύ εμππεξεηεηή 

ελεκεξώζεσλ γηα ηελ δηακνίξαζε ελεκεξώζεσλ 

ηώλ. Γπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ 

δεπηεξεύνπζαο πεγήο ελεκεξώζεσλ 

(ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο εμππεξεηεηέο ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο) ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ηνπηθόο εμππεξεηεηήο δελ είλαη δηαζέζηκνο. 

ΝΑΙ   

14.  
Γπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απνκαθξπζκέλεο 

εγθαηάζηαζεο ζε πνιιαπιά ζπζηήκαηα. 
ΝΑΙ   

15.  

Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαλόλσλ πξνώζεζεο 

αξρείσλ θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ κέζσ email, 

syslog θαη SNMP trap. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Ε  Λ Ο Γ Η  Μ Η Κ Α  Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο Τ  Κ Δ Ν Σ Ρ Η Κ Χ Ν  Τ Π Ο Γ Ο Μ Χ Ν  

ΗΕ3 MICROSOFT WINDOWS SERVER    

16.  

Άδεηεο ρξήζεο Microsoft Windows Server 2012 

R2 ή λεόηεξε, γηα εγθαηάζηαζε 6 εηθνληθώλ 

κεραλώλ ζε δύν θπζηθνύο εμππεξεηεηέο ζε 

δηάηαμε high availability cluster. Οη άδεηεο ζα 

πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε λέν 

εμνπιηζκό εάλ απηό απαηηεζεί κειινληηθά. 

ΝΑΙ   

17.  
Άδεηεο Microsoft Windows Server 2012 (ή 

λεόηεξν) User CALs. 
≥40   

ΗΕ4 MICROSOFT EXCHANGE SERVER    

18.  

Άδεηα Microsoft Exchange Server 2013 ή 

λεόηεξν γηα εγθαηάζηαζε ζε έλαλ εηθνληθό 

εμππεξεηεηή. 

ΝΑΙ   

19.  
Άδεηεο ρξήζεο Microsoft Exchange 2013 (ή 

λεόηεξν) per User Cals 
≥40   

ΗΕ5 
ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΛΖΦΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 
   

20.  
Να αλαθεξζεί ην όλνκα θαη ε έθδνζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ 
ΝΑΙ   

21.  

Οη άδεηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ λα επηηξέπνπλ 

ηελ ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο από όια ηα 

εηθνληθά ζπζηήκαηα ησλ δύν θπζηθώλ 

εμππεξεηεηώλ 

ΝΑΙ   

22.  
Να ζπκπεξηιακβάλεηαη άδεηα ρξήζεο θαη 

ππνζηήξημε ζε έηε 
≥3   

23.  
Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ιήςεο θαη 

επαλαθνξάο πιήξνπο εηθνληθνύ ζπζηήκαηνο 
ΝΑΙ   

24.  

Άκεζε επαλαθνξά ππεξεζηώλ κε δπλαηόηεηα 

εθθίλεζεο ηεο εηθνληθήο κεραλήο απεπζείαο από 

ην ιεθζέλ αξρείν αληίγξαθνπ αζθαιείαο ζην 

κέζν απνζήθεπζεο πνπ βξίζθεηαη (ζε ζθιεξό 

δίζθν) 

ΝΑΙ   

25.  

Γπλαηόηεηα επαλαθνξάο κεκνλσκέλσλ VM 

αξρείσλ (π.ρ. αξρεία VMX) θαη εηθνληθώλ 

δίζθσλ 

ΝΑΙ   

26.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επαλαθνξάο αξρείσλ 

από file systems ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ 

Windows, Linux. 

ΝΑΙ   

27.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επαλαθνξάο 

κεκνλσκέλσλ εηθνληθώλ κεραλώλ 

ρξεζηκνπνηώληαο snapshots από ην 

πξνζθεξόκελν απνζεθεπηηθό ζύζηεκα.  

ΝΑΙ   

28.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επαλαθνξάο 

αληηθεηκέλσλ ηνπ Active Directory, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θσδηθώλ ρξεζηώλ ή 

ζπζηεκάησλ. Γπλαηόηεηα επαλαθνξάο θαη 

εμαγσγήο κεκνλσκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη 

επαλαθνξάο containers θαη πνιιαπιώλ 

αληηθεηκέλσλ. 

ΝΑΙ   
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29.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επαλαθνξάο 

κεκνλσκέλσλ αληηθεηκέλσλ (emails, contacts, 

notes, θιπ) από Microsoft Exchange 2010 θαη 

2013. Γπλαηόηεηα εμαγσγήο ζε PST ή απνζηνιήο 

αληηθεηκέλσλ θαη επαλαθνξά αληηθεηκέλσλ ζην 

αξρηθό mailbox. 

ΝΑΙ   

30.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επαλαθνξάο 

κεκνλσκέλσλ βάζεσλ Microsoft SQL. 

Γπλαηόηεηα επαλαθνξάο ησλ SQL database files 

κε δπλαηόηεηα επηινγήο point-in-time transaction. 

Γπλαηόηεηα agentless transaction log playback 

θαη επαλαθνξά βάζεσλ ζηνλ αξρηθό ή ζε λέν 

SQL Server. 

ΝΑΙ   

31.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επαλαθνξάο 

κεκνλσκέλσλ αληηθεηκέλσλ SharePoint ζηελ 

αξρηθή ηνπο ζέζε ή απνζηνιήο / εμαγσγήο ηνπο. 

ΝΑΙ   

32.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα application-

consistent image-level αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

εηθνληθώλ κεραλώλ κε application-aware 

processing (όπσο π.ρ. transaction log truncation). 

ΝΑΙ   

33.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 

κεκνλσκέλσλ ρεηξνθίλεησλ αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο νιόθιεξσλ εηθνληθώλ κεραλώλ γηα 

ιόγνπο αξρεηνζέηεζεο. 

ΝΑΙ   

34.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ιήςεο incremental 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη δεκηνπξγίαο synthetic 

full αληηγξάθσλ αζθαιείαο από απηά. 

ΝΑΙ   

35.  

Δλζσκαησκέλνη κεραληζκνί ζπκπίεζεο, 

deduplication θαη εμαίξεζεο swap ρώξνπ. 

Γπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο επηπέδνπ 

ζπκπίεζεο. 

ΝΑΙ   

36.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο 

απηόκαησλ αληηγξάθσλ ησλ αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο ζε δεπηεξεύνλ απνζεθεπηηθό ρώξν 

DR. Απηόκαηε επηβεβαίσζε νξζόηεηαο ησλ 

αληηγξάθσλ. 

ΝΑΙ   

37.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα θσδηθνπνίεζεο κε 

AES 256 ησλ αξρείσλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη 

ησλ κεηαθεξνκέλσλ αξρείσλ κέζσ δηθηύνπ. 

ΝΑΙ   

38.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζε καγλεηηθέο κνλάδεο 

απνζήθεπζεο (tapes) θαη πιήξε θαηαγξαθή 

ηζηνξηθνύ ησλ ζεκείσλ επαλαθνξάο πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο καγλεηηθέο κνλάδεο 

απνζήθεπζεο. 

ΝΑΙ   

39.  
Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα replication εηθνληθώλ 

κεραλώλ γηα ρξήζε Disaster Recovery. 
ΝΑΙ   

40.  

Απηόκαηνο έιεγρνο θαη επηβεβαίσζε 

αθεξαηόηεηαο ησλ αξρείσλ αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο. 

ΝΑΙ   

41.  
Απηόκαηνο έιεγρνο θαη επηβεβαίσζε 

αθεξαηόηεηαο ησλ αξρείσλ ησλ replicas. 
ΝΑΙ   
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42.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εθθίλεζεο ελόο ή 

πνιιαπιώλ εηθνληθώλ κεραλώλ απεπζείαο από ηα 

αξρεία ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (ζε ζθιεξό 

δίζθν) θαη δεκηνπξγία απνκνλσκέλσλ πεξηνρώλ 

δνθηκώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα αληίγξαθα σο 

πιήξεο ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρσξίο 

λα επεξεάδεηαη ην παξαγσγηθό πεξηβάιινλ. 

ΝΑΙ   

43.  
Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ hypervisor. 
ΝΑΙ   

44.  

Τπνζηήξημε δεκηνπξγίαο θαηαιόγνπ όισλ ησλ 

αξρείσλ ησλ εηθνληθώλ κεραλώλ πνπ 

ιακβάλνληαη σο αληίγξαθα αζθαιείαο γηα ηελ 

ηαρεία εύξεζε θαη επαλαθνξά κεκνλσκέλσλ 

αξρείσλ απεπζείαο από ηελ θνλζόια αλαδήηεζεο. 

ΝΑΙ   

45.  
Υξήζε CBT γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ παξαζύξνπ 

ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο. 
   

46.  

Να παξέρεηαη θνλζόια γηα 24x7 έιεγρν θαη 

εηδνπνηήζεηο πγείαο, ζηαηηζηηθώλ απόδνζεο θαη 

ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, βειηηζηνπνίεζεο 

πόξσλ θαη δεκηνπξγία ζεσξεηηθώλ ζελαξίσλ 

θάιπςεο ρσξεηηθόηεηαο. 

ΝΑΙ   

ΗΕ6 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ / ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΗΚΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ 

ΗΕ6.1 ΓΔΝΗΚΑ    

47.  
Να αλαθεξζεί ην όλνκα θαη ε έθδνζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ 
ΝΑΙ   

48.  

Οη πξνζθεξόκελεο άδεηεο ζα πξέπεη λα 

θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ εμππεξεηεηώλ πνπ ζα 

πξνζθεξζνύλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ γηα ηηο 

Κεληξηθέο Τπνδνκέο. 

ΝΑΙ   

49.  
Να ππνζηεξίδνληαη guest ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

32bit θαη 64bit 
ΝΑΙ   

50.  

Να ππνζηεξίδνληαη guest ιεηηνπξγηθά: 

- Red Hat Enterprise Linux 6.4 ή λεόηεξν 

- Microsoft Windows Server 2012, 

2012R2 

- Apple OS X 10.7 ή λεόηεξν 

- SUSE Enterprise Linux 12 ή λεόηεξν 

ΝΑΙ   

51.  Small disk footprint <200ΜΒ   

ΗΕ6.2 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

52.  
Να παξέρεηαη δπλαηόηεηαο γηα bare metal 

installation 
ΝΑΙ   

53.  
Μεηαθίλεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (live 

migration) Δηθνληθώλ Μεραλώλ. 
ΝΑΙ   

54.  

Να παξέρεηαη δπλαηόηεηα θεληξηθήο δηαρείξηζεο 

θαη επνπηείαο απόδνζεο όισλ ησλ εηθνληθώλ 

κεραλώλ. 

ΝΑΙ   
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55.  
Δλζσκαησκέλνη κεραληζκνί κεηαηξνπήο 

ζπζηεκάησλ από θπζηθά ζε εηθνληθά (P2V) 
ΝΑΙ   

56.  

Να παξέρεηαη πςειή δηαζεζηκόηεηα ησλ 

εηθνληθώλ κεραλώλ, κε επαλεθθίλεζε απηώλ ζε 

πεξίπησζε αζηνρηώλ εμνπιηζκνύ. 

ΝΑΙ   

57.  

Τπνζηήξημε Thin Provisioning γηα δπλακηθή 

δηακνίξαζε θνηλήο απνζεθεπηηθήο 

ρσξεηηθόηεηαο. 

ΝΑΙ   

58.  Μέγηζην κέγεζνο δίζθνπ εηθνληθήο κεραλήο ≥62ΣΒ   

59.  

Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηνπ ινγηζκηθνύ 

δηαρείξηζεο εηθνληθώλ κεραλώλ κε Active 

Directory γηα θεληξηθή δηαρείξηζε ινγαξηαζκώλ 

θαη δηθαηνδνζηώλ. 

ΝΑΙ   

ΗΕ7 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

60.  
Δγγύεζε γηα ηα ινγηζκηθά ΗΕ3,4,5 και 6 από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ζε κήλεο.  

≥ 36 
  

61.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη  δηόξζσζε 

ζθαικάησλ ηνπ ινγηζκηθνύ (bug fixing) ρσξίο 

θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή 

ΝΑΙ   

ΗΕ8 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

62.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

63.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

64.  Σειεθσληθή ππνζηήξημε 24 x 7 x 365 από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή 
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ΙΘ. ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΣΕ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Ζ  Δ Ξ Τ Π Ζ Ρ Δ Σ Ζ Σ Δ   Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

ΗΖ1 ΓΔΝΗΚΑ 

1.  
Να αλαθεξζεί ην κνληέιν θαη ε εηαηξία 

θαηαζθεπήο. Να δνζεί ην ISO 9001 ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

ΝΑΙ   

2.  Rack Mounted Servers πνζόηεηα 3   

3.  
Να δηαζέηνπλ Rack Rails with Cable 

Management Arm 
ΝΑΙ   

4.  Ύςνο ζε U ησλ πξνζθεξόκελσλ εμππεξεηεηώλ ≤ 2U   

5.  
Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζηή δηεζλνύο εκβέιεηαο, ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. 

ΝΑΙ   

6.  
Να δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθά Πνηόηεηαο θαη 

Αζθάιεηαο CE, E-STAR. Να δνζνύλ. 
ΝΑΙ   

7.  
Οη servers λα είλαη ηνπ ηδίνπ επώλπκνπ 

θαηαζθεπαζηή κε ην εληαίν ζύζηεκα 

εμππεξεηεηώλ ησλ θεληξηθώλ ππνδνκώλ. 

NAI   

ΗΖ2 ΜΖΣΡΗΚΖ (MOTHERBOARD) 

8.  Chipset Intel C610 ή λεόηεξν ΝΑΙ   

9.  
Αξηζκόο ζέζεσλ επεμεξγαζηή (CPU sockets) αλά 

server 
≥ 2   

10.  
Πξνζθεξόκελνη επεμεξγαζηέο ηύπνπ Intel XEON 

Δ5-2600 v3 
NAI   

11.  

Να πξνζθέξεη δύν (2) Intel XEON E5-2650v3, 

2.3GHz, 10C/20T, 25M Cache ή ηζνδύλακνπο 

αλά server 
NAI   

12.  
Ύπαξμε ηνπιάρηζηνλ 3 PCI-e 3.0 slots αλά 

εμππεξεηεηή 
ΝΑΙ   

13.  

Να πξνζθεξζεί δηπιή SD θάξηα (2 x 2GB SD 

Card) ζε δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκόηεηαο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε hypervisor.  

Δλαιιαθηηθά, λα πξνζθεξζεί Hardware Raid 

Controller θαη 2 x 146GB 15K Γίζθνη ζε δηάηαμε 

Raid 1 κε δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ δίζθσλ ελ 

ώξα ιεηηνπξγίαο (hot plug). 

ΝΑΙ   

ΗΖ3 ΜΝΖΜΖ (RAM) 

14.  Μέγηζηε ππνζηεξηδόκελε κλήκε ≥ 768GB   

15.  Πξνζθεξόκελε Μλήκε ≥ 256GB   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

114 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Ζ  Δ Ξ Τ Π Ζ Ρ Δ Σ Ζ Σ Δ   Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

16.  πρλόηεηα κλήκεο (RAM)  ≥ 2133MHz   

17.  Να πξνζθεξζεί ζε DIMMs ησλ 16GB ΝΑΙ   

18.  Μλήκε Dual Rank ECC RDIMM ΝΑΙ   

19.  πλνιηθά DIMM slots αλά server ≥ 24   

ΗΖ4 ΔΛΔΓΚΣΖ ΚΛΖΡΧΝ ΓΗΚΧΝ – ΓΗΚΟΗ 

20.  Ο Server λα ππνζηεξίδεη hot plug ζθιεξνύο 

δίζθνπο 2.5”. 
≥ 8   

21.  Ο Server λα ππνζηεξίδεη ειεγθηή δίζθσλ 

ηερλνινγίαο SAS 12Gbps  
1   

ΗΖ5 ΔΛΔΓΚΣΔ ΓΗΚΣΤΟΤ  

22.  Αξηζκόο ζπξώλ Ethernet 10/100/1000 BaseT ≥ 4   

23.  
Nα ππνζηεξίδεη Pre-eXecution Environment 

(PXE) 
ΝΑΙ   

24.  Να ππνζηεξίδεη Wake on LAN (WOL) ΝΑΙ   

25.  
Αξηζκόο ζπξώλ Ethernet 10G γηα δηαζύλδεζε ζε 

απνζεθεπηηθό ζύζηεκα 
≥ 2   

26.  
Να ππνζηεξίδεη TCP/IP & iSCSI hardware 

offload 
NAI   

27.  
Να ππνζηεξίδεη link aggregation θαη load 

balancing 
NAI   

ΗΖ6 ΔΛΔΓΚΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

28.  
Ξερσξηζηή ζύξα ηύπνπ Gigabit Ethernet γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο  
ΝΑΙ   

29.  
Δπηθνηλσλία κε ηνλ ειεγθηή κέζσ SSH ή Telnet 

ή HTTP ή HTTPS 
NAI   

30.  Να ππνζηεξίδεη IPMI 2.0 & DCMI 1.5 NAI   

31.  
Τπνζηήξημε ελεξγνπνίεζεο, απελεξγνπνίεζεο 

θαη power monitoring ηνπ ζπζηήκαηνο  
ΝΑΙ   

32.  
Τπνζηήξημε health monitoring ηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα: Fan, Power Supply, Memory, CPU, RAID, 

NIC, HD 

ΝΑΙ   

33.  
Τπνζηήξημε απνκαθξπζκέλεο ζύλδεζεο κε 

απνζεθεπηηθό κέζν (Remote Media) 
ΝΑΙ   

34.  
Τπνζηήξημε απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο ζε 

γξαθηθό πεξηβάιινλ (Remote KVM) 
ΝΑΙ   

35.  Να παξέρεη Email Alerting ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Ζ  Δ Ξ Τ Π Ζ Ρ Δ Σ Ζ Σ Δ   Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

ΗΖ7 ΛΟΗΠΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

36.  
Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

37.  
Να πξνζθέξεη δύν (2) ηξνθνδνηηθά γηα 

ελαιιαζζόκελε παξνρή ξεύκαηνο 
ΝΑΙ   

38.  
Σα πξνζθεξόκελα ηξνθνδνηηθά ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηε κέγηζηε ηζρύ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμππεξεηεηή 

ΝΑΙ   

39.  
Γπλαηόηεηα αιιαγήο κνλάδαο ηξνθνδνζίαο ελ 

ώξα ιεηηνπξγίαο (hot plug) 
ΝΑΙ   

40.  
Καιώδηα ηξνθνδνζίαο, όζα θαη ν αξηζκόο ησλ 

ηξνθνδνηηθώλ  
ΝΑΙ   

41.  
Γύν θαιώδηα δηθηύνπ αλά εμππεξεηεηή, 

ηαρύηεηαο 10GbE γηα ζύλδεζε ζηνλ 

πξνζθεξόκελν δηθηπαθό εμνπιηζκό δηθηύνπ 

ΝΑΙ   

42.  

Να πξνζθέξνληαη ηα απαξαίηεηα θαιώδηα 

δηθηύνπ γηα ηελ δηαζύλδεζε όισλ ησλ 

πξνζθεξόκελσλ Gigabit data θαη management 

ζπξώλ ησλ εμππεξεηεηώλ ζηνλ πξνζθεξόκελν 

δηθηπαθό εμνπιηζκό δηθηύνπ 

NAI   

43.  Να πεξηιακβάλεη DVD+/-RW SATA εζσηεξηθό ΝΑΙ   

44.  

Τπνζηεξηδόκελα Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα: 

MS Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2, 

MS Hyper-V, SUSE Linux, RHEL, VMware 

ESXi 

NAI   

ΗΖ8 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

45.  

πλνιηθή εγγύεζε ζπζηήκαηνο γηα όια ηα κέξε 

θαη ππνζπζηήκαηα από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 

  

46.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

ΗΖ9 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

47.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

48.  

Αληαπόθξηζε γηα ην Hardware On-Site εληόο 4 

σξώλ θαηόπηλ ηεο ηειεθσληθήο δηάγλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ αληαιιαθηηθώλ θαη 

εξγαζίαο, από ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ΝΑΙ   

49.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)
 1 

  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Ζ  Δ Ξ Τ Π Ζ Ρ Δ Σ Ζ Σ Δ   Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

50.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

51.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

52.  
Σειεθσληθή ππνζηήξημε 24 x 7 x 365 από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή 
   

 

  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΙΘ. ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Θ  Γ Η Κ Σ Τ Α Κ Ο   Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο   Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

ΗΘ1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.  
Να αναφερκεί το μοντζλο και θ εταιρία 
καταςκευισ 

ΝΑΛ   

2.  Αρικμόσ Μονάδων 2   

3.  

Ο μεταγωγόσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τον 
απαραίτθτο ςυνοδευτικό εξοπλιςμό για τθν 
εγκατάςταςθ ςε standard rack 19” και καλϊδιο 
τροφοδοςίασ ρεφματοσ  

NAI   

4.  

Το προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να είναι 
καταςκευαςτι διεκνοφσ εμβζλειασ, ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ. 

NAI   

5.  
Να κατατεκεί πιςτοποιθτικό ISO 9001 του 
καταςκευαςτι  

ΝΑΛ   

6.  Να κατατεκεί πιςτοποιθτικό CE του Switch NAI   

7.  Διαςτάςεισ του switch (φψοσ ςε U) ≤ 1U   

8.  
Να προςφερκεί με τουλάχιςτον 2 redundant 
hot-swappable power supplies 

ΝΑΛ   

9.  Να προςφερκεί με τουλάχιςτον 2 fans ΝΑΛ   

ΗΘ2 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

10.  CPU memory ≥ 2GB   

11.  Flash memory ≥ 256MB   

12.  Packet Buffer memory ≥ 8MB   

13.  
Αρικμόσ παρεχόμενων κυρϊν 1G/10G auto-
sensing 

≥ 24   

14.  

Οι κφρεσ κα πρζπει να διακζτουν 
λειτουργία autonegotiation (speed, 
flow control) 

NAI   

15.  

Οι κφρεσ κα πρζπει να διακζτουν 
λειτουργία αυτόματθσ εναλλαγισ 
MDI/MDIX 

NAI   

16.  Δυνατότθτα ςτοίβαξθσ (stacking) ΝΑΛ   

17.  
Αρικμόσ ςυςκευϊν που μποροφν να ςυνδεκοφν 
ςτθν ίδια ςτοίβα (stack) 

≥ 12   

18.  
Κφρα επζκταςθσ με δυνατότθτα προςκικθσ 
module με 2 κφρεσ QSFP+ 

ΝΑΛ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Θ  Γ Η Κ Σ Τ Α Κ Ο   Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο   Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

19.  
Μζγιςτθ κεωρθτικι ςυνολικι ταχφτθτα 
διαμεταγωγισ (throughput) 

≥ 640 Gbps   

20.  Μζγιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων VLAN ≥ 4000   

21.  Αρικμόσ MAC διευκφνςεων ≥ 131000   

22.  
Ταχφτθτα προϊκθςθσ πακζτων (packet 
forwarding rate) 

≥ 476 Mpps   

23.  Port Mirroring ΝΑΛ   

24.  Υποςτιριξθ Jumbo Frames  ≥ 9000 bytes   

25.  Υποςτιριξθ ΛΕΕΕ 802.1q (VLAN tagging) ΝΑΛ   

26.  Υποςτιριξθ ΛΕΕΕ 802.1v (protocol based VLANs) NAI   

27.  Υποςτιριξθ ΛΕΕΕ 802.1p ΝΑΛ   

28.  
Υποςτιριξθ ΛΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 
802.1s (MSTP) και ΛΕΕΕ 802.1w (RSTP) 

ΝΑΛ   

29.  Υποςτιριξθ per VLAN RSTP NAI   

30.  Υποςτιριξθ Voice VLAN NAI   

31.  Υποςτιριξθ 802.3ad NAI   

32.  Υποςτιριξθ 802.3x (flow control) NAI   

33.  Υποςτιριξθ 802.1ΑΒ (LLDP) ΝΑΛ   

34.  
Τπνζηήξημε 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 

802.3ae ΝΑΙ 
  

35.  Yποςτιριξθ IPv4/IPv6 NAI   

36.  
Yποςτιριξθ RIPv1, RIPv2, OSPF, OSPFv2, OSPFv3, 
VRRP 

NAI   

37.  IPv4 & IPv6 Static Routes ≥ 1000   

38.  IPv4 Dynamic Routes ≥ 8000   

39.  IPv6 Dynamic Routes ≥ 4000   

40.  OSPF routing interfaces ≥ 8000   

41.  RIP routing interfaces ≥ 512   

42.  VLAN routing interfaces ≥ 128   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Θ  Γ Η Κ Σ Τ Α Κ Ο   Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο   Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

43.  ARP entries ≥ 6000   

44.  NDP entries ≥ 400   

45.  Port based QoS, Flow based QoS NAI   

46.  L4 Trusted Mode (TCP/UDP) NAI   

47.  RSPAN NAI   

48.  Να διακζτει USB port & RJ-45 Management Port NAI   

49.  Δυνατότθτα διαχείριςθσ από web Interface ΝΑΛ   

50.  
Δυνατότθτα διαχείριςθσ μζςω ςειριακισ 
κονςόλασ 

ΝΑΛ   

51.  
Υποςτιριξθ Telnet/SSH, SSL, SNMP v1/v2/v3, 
ΘΤΤ 

NAI   

52.  Υποςτιριξθ IGMP v1/v2/v3 Snooping NAI   

53.  Υποςτιριξθ RMON groups 1,2,3,9 NAI   

54.  Υποςτιριξθ RADIUS, TACACS+, SNMP traps NAI   

55.  

Σε ςυνδυαςμό και διαςυνδεόμενο με δεφτερο 
ίδιο switch να υποςτθρίηει διάταξθ multi-link 
multi-chassis (active-active loop free) 

NAI   

56.  Υποςτιριξθ 802.3ΑX (LAG load balancing) NAI   

57.  IP Address Filtering ΝΑΛ   

58.  Υποςτιριξθ LDAP Extensions NAI   

59.  iSCSI optimized NAI   

60.  
Να προςφερκοφν καλϊδια τροφοδοςίασ 
ρεφματοσ 

2   

61.  
Να προςφερκοφν καλϊδια SFP+ to SFP+ 10GbE 
Copper Twinax 0.5Μ για stacking 

≥ 2   

62.  
Να προςφερκοφν τα κατάλλθλα καλϊδια για το 
uplink των switches ςε δίκτυο 1GbE base-T 

NAI   

ΗΘ3 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

63.  

πλνιηθή εγγύεζε ζπζηήκαηνο γηα όια ηα κέξε 

θαη ππνζπζηήκαηα από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 

  

64.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Η Θ  Γ Η Κ Σ Τ Α Κ Ο   Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο   Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΗΘ4 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

65.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

66.  

Αληαπόθξηζε γηα ην Hardware On-Site εληόο 4 

σξώλ θαηόπηλ ηεο ηειεθσληθήο δηάγλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ αληαιιαθηηθώλ θαη 

εξγαζίαο, από ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ΝΑΙ   

67.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)
 1 

  

68.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

69.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

70.  
Σειεθσληθή ππνζηήξημε 24 x 7 x 365 από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή 
   

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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Κ. ΑΠΟΘΘΚΕΤΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ  Α Π Ο Θ Ζ Κ Δ Τ Σ Η Κ Ο   Τ  Σ Ζ Μ Α  Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

Κ1 ΓΔΝΗΚΑ    

  

Να πξνζθεξζεί Κεληξηθό ύζηεκα Απνζήθεπζεο 

Γεδνκέλσλ (storage). 

H ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη κηα θαη εληαία, κε 

έλα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα (unified storage) θαη ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηηο αθόινπζεο 

κεζόδνπο ζύλδεζεο κε ηνπο servers iSCSI, NFS, 

CIFS, ρσξίο ηελ πξνζζήθε επηπιένλ εμνπιηζκνύ. 

 Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν. 

ΝΑΙ   

  

Να πξνζθεξζεί ην ζύλνιν ηνπ απαξαίηεηνπ 

εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ πνπ ζα επηηξέπεη ην 

δηακνηξαζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ινγηθώλ 

κνλάδσλ δίζθσλ Volume, LUNs ή File systems 

ηνπ πζηήκαηνο Απνζήθεπζεο ζε όινπο ηνπο 

servers πνπ ζα ζπλδεζνύλ ζην storage. 

NAI   

  
Να αλαθεξζεί ν κέγηζηνο αξηζκόο LUNs ή File 

Systems πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην storage. 
ΝΑΙ   

  
Να πξνζθεξζεί δπλαηόηεηα δπλακηθήο αύμεζεο 

θαη δπλακηθήο κείσζεο ηνπ θάζε volume. 
NAI   

  

Σν Κεληξηθό ύζηεκα Απνζήθεπζεο λα δηαζέηεη 

εληαία αξρηηεθηνληθή θαη δηαρείξηζε (έλα 

operating system) κέζα από ην νπνίν λα 

ππνζηεξίδεη ηα αθόινπζα πξσηόθνιια 

δηαζύλδεζεο: 

 iSCSI 

 CIFS,  

 NFS 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

  

Γηάηαμε ελαιιαθηηθήο δξνκνιόγεζεο (dual path, 

auto failover) γηα ηε δηαζύλδεζε ηνπ πζηήκαηνο 

Απνζήθεπζεο (storage) κε ηνπο servers πνπ 

ζπλδένληαη ζε απηό. 

ΝΑΙ   

Κ2 Υυπηηικόηηηα Γίζκοι Δπεκηαζιμόηηηα 

  
πλνιηθή πξνζθεξόκελε ρσξεηηθόηεηα SAS 

δίζθσλ.  
≥ 12ΣΒ   

  Σαρύηεηα πεξηζηξνθήο HDD δίζθσλ (rpm) ≥ 10K   

  Αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ HDD δίζθσλ  ≥ 20   

  

Αξηζκόο πξνζθεξόκελσλ SSD δίζθσλ γηα block 

performance optimization (Write Cache). Να 

αλαθεξζεί ε πξνζθεξόκελε ρσξεηηθόηεηα. 

≥4   

Κ3 ςνδεζιμόηηηα  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ  Α Π Ο Θ Ζ Κ Δ Τ Σ Η Κ Ο   Τ  Σ Ζ Μ Α  Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

  
Θύξεο επηθνηλσλίαο Ethernet αλά Controller 

10Gb/s 
≥ 4   

  
Θύξεο επηθνηλσλίαο Ethernet αλά Controller 

1Gb/s 
≥ 4   

  

Να πξνζθέξνληαη ηα απαξαίηεηα θαιώδηα 

δηθηύνπ γηα ηελ δηαζύλδεζε ησλ Controllers ζηνλ 

πξνζθεξόκελν δηθηπαθό εμνπιηζκό δηθηύνπ κε 

δηπιέο 10GbE νδεύζεηο. 

ΝΑΙ   

  

Να πξνζθέξνληαη ηα απαξαίηεηα θαιώδηα 

δηθηύνπ γηα ηελ δηαζύλδεζε ησλ management 

ζπξώλ ζηνλ πξνζθεξόκελν δηθηπαθό εμνπιηζκό 

δηθηύνπ 

ΝΑΙ   

Κ4 Μνήμη Cache 

  Mκήκε / cache ε ζπλδπαζκόο  ≥36GB   

  

Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο cache, κεηά από δηαθνπή παξνρήο 

ξεύκαηνο. 

ΝΑΙ   

Κ5 Ττηλή Γιαθεζιμόηηηα  

  
Να πξνζθεξζνύλ δύν controllers κε δπλαηόηεηα 

active-active ιεηηνπξγία. 
   

  Τπνζηήξημε online αιιαγήο (hot plug) γηα:    

  Disk drives ΝΑΙ   

  Power supplies ΝΑΙ   

  Να πξνζθεξζνύλ redundant:    

  Power supplies 
ΝΑΙ 

  

  Cooling fans ΝΑΙ   

  

Τπνζηήξημε hot-spare δίζθσλ. Να αλαθεξζεί ν 

κέγηζηνο ππνζηεξηδόκελνο αξηζκόο hot-spare 

δίζθσλ 

ΝΑΙ   

  

Τινπνίεζε δηαηάμεσλ RAID: 

A) γηα πξνζηαζία από αζηνρία ελόο δίζθνπ ηε 

θνξά κέζα ζην ίδην RAID Group  

Β) γηα πξνζηαζία από ηαπηόρξνλε αζηνρία δύν 

νπνηνδήπνηε δίζθσλ κέζα ζην ίδην RAID Group. 

ΝΑΙ   

Κ6 Λογιζμικό 

  

Λνγηζκηθό πιήξνπο θεληξηθήο δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινύζεζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο από 

πεξηβάιινλ GUI ή command line ή web-browser 

ή θαη πηζαλά ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ. 

ΝΑΙ   

  
Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθό δεκηνπξγίαο ηνπηθώλ 

ζηηγκηαίσλ αληηγξάθσλ -snapshots -(read only) 
ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ  Α Π Ο Θ Ζ Κ Δ Τ Σ Η Κ Ο   Τ  Σ Ζ Μ Α  Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

Α) ρσξίο ηελ αλάγθε γηα πνιιαπιάζηα 

ρσξεηηθόηεηα παξά κόλν ηελ απαηηνύκελε 

ρσξεηηθόηεηα γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ αιιαγώλ.  

Β) Υσξίο λα επεξεάδεηαη ε απόδνζε ηεο 

παξαγσγήο 

Να αλαθεξζνύλ όιεο νη ππνζηεξηδόκελεο 

ηερληθέο δεκηνπξγίαο απηώλ ησλ ζηηγκηαίσλ 

αληηγξάθσλ.  

  Διάρηζηνο αξηζκόο snapshot αλά εθαξκνγή ≥ 250   

  

Να πξνζθεξζνύλ άδεηεο ρξήζεο γηα ηε 

ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο ηνπηθώλ ζηηγκηαίσλ 

αληηγξάθσλ snapshots γηα όιε ηελ 

ππνζηεξηδόκελε από ην ζύζηεκα ρσξεηηθόηεηα. 

ΝΑΙ 

 
  

  

Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθό δεκηνπξγίαο ηνπηθώλ 

ζηηγκηαίσλ αληηγξάθσλ –θιώλσλ - (read θαη 

write) 

Α) ρσξίο ηελ αλάγθε γηα πνιιαπιάζηα 

ρσξεηηθόηεηα παξά κόλν ηελ απαηηνύκελε 

ρσξεηηθόηεηα γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ αιιαγώλ.  

Β) Υσξίο λα επεξεάδεηαη ε απόδνζε ηεο 

παξαγσγήο 

Να αλαθεξζνύλ όιεο νη ππνζηεξηδόκελεο 

ηερληθέο δεκηνπξγίαο απηώλ ησλ ζηηγκηαίσλ 

θιώλσλ. 

Η δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεηαη ηόζν γηα βάζεηο 

δεδνκέλσλ όζν θαη γηα virtual machines 

NAI   

  

Τπνζηήξημε server-less Storage-to-remote-

Storage replication κε ζύγρξνλν, αζύγρξνλν θαη 

point in time ηξόπν κε ινγηζκηθό embedded ζην 

storage θαη θνηλό γηα όια ηα δεδνκέλα θαη ηα 

πξσηόθνιια. 

(Γπλαηόηεηα πινπνίεζεο κειινληηθνύ DR) 

ΝΑΙ   

  
Απηόκαηε εηδνπνίεζε ηνπ administrator ζε 

πεξίπησζε βιάβεο. 
ΝΑΙ   

  

Τπνζηήξημε απηόκαηεο κεηάπησζεο ζε 

ελαιιαθηηθό δξόκν ζύλδεζεο (path) ζε 

πεξίπησζε βιάβεο 

ΝΑΙ   

  

Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθό ελνπνηεκέλεο 

θεληξηθήο δηαρείξηζεο ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο storage κε ην πξνζθεξόκελν 

πεξηβάιινλ γηα ηελ δηαρείξηζε εηθνληθώλ 

κεραλώλ κε ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο: 

 Provisioning 

 Cloning γηα αλάθηεζε  

 Cloning γηα ρξήζε 

 Optimization and migration 

 Management and Monitoring  

   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ  Α Π Ο Θ Ζ Κ Δ Τ Σ Η Κ Ο   Τ  Σ Ζ Μ Α  Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

 Backup and Recovery 

  

Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθό εμνηθνλόκεζεο ρώξνπ 

δηακέζνπ ηερληθώλ Deduplication. (ινγηθή 

δηαγξαθή πνιιαπιώλ αληηγξαθώλ ηνπ ίδηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζηνπο δίζθνπο) 

ΝΑΙ   

  

Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθό ινγηθνύ δηακεξηζκνύ 

(partitioning) ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο 

δεδνκέλσλ ζε μερσξηζηέο νληόηεηεο ζπζηεκάησλ 

κε δπλαηόηεηα μερσξηζηήο δηαρείξηζεο.  

NAI   

  

Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθό γηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα απόδνζεο θαη πξνηεξαηόηεηαο αλά 

εθαξκνγή (Quality of Service) 

   

  
Γπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε επηπιένλ controller 
NAI   

  

Σν ζύζηεκα λα πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα γηα 

νινθιεξσκέλν θαη ελνπνηεκέλν (Embedded) 

Thin provisioning θαη overbooking ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ζε εθαξκνγέο ρσξεηηθόηεηα πνπ 

δελ ζα επεξεάδεη όκσο ηελ απόδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

NAI   

Κ7 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

  

πλνιηθή εγγύεζε ζπζηήκαηνο γηα όια ηα κέξε 

θαη ππνζπζηήκαηα από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 36 

  

  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

4) Αλαβαζκίζεηο Λνγηζκηθνύ 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

Κ8 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

  

Αληαπόθξηζε γηα ην Hardware On-Site εληόο 4 

σξώλ θαηόπηλ ηεο ηειεθσληθήο δηάγλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ αληαιιαθηηθώλ θαη 

εξγαζίαο, από ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ΝΑΙ   

  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)
 1   

  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

  
Σειεθσληθή ππνζηήξημε 24 x 7 x 365 από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή 
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ΚΑ. ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Α  Λ Ο Γ Η  Μ Η Κ Α  Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο Τ  Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

KA1 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ / ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΗΚΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ 

KA1.1 ΓΕΝΙΚΑ    

1.  
Να αναφερκοφν το Πνομα – Ζκδοςθ – 
Καταςκευαςτισ 

ΝΑΙ   

2.  

Οι προςφερόμενεσ άδειεσ κα πρζπει να 
καλφπτουν το ςφνολο των εξυπθρετθτϊν 
που κα προςφερκοφν ςτο πλαίςιο του 
ζργου για το Κζντρο Δικτφων 

ΝΑΙ   

3.  

Να υποςτθρίηονται guest λειτουργικά: 
- Red Hat Enterprise Linux 6.4 ι 

νεότερο 
- Microsoft Windows Server 2012, 

2012R2 
- Apple OS X 10.7 ι νεότερο 
- SUSE Enterprise Linux 12 ι νεότερο 

ΝΑΙ   

4.  Small disk footprint ≤200ΜΒ   

KA1.2 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

5.  
Να παρζχεται δυνατότθτασ για bare metal 
installation 

ΝΑΙ   

6.  

Μετακίνθςθ ςε πραγματικό χρόνο (live 
migration) Εικονικϊν Μθχανϊν μεταξφ hosts 
με τθν χριςθ κοινοφ αποκθκευτικοφ 
ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

7.  

Να παρζχεται ςυνεχισ διακεςιμότθτα 
κάποιασ υπθρεςίασ ςε περίπτωςθ αςτοχίασ 
υλικοφ χωρίσ απϊλεια δεδομζνων ι 
downtime 

ΝΑΙ   

8.  

Αυτο-διαχείριςθ και βζλτιςτθ ανακατανομι 
φυςικϊν πόρων μεταξφ λογικϊν πόρων 
(Logical resources) ςφμφωνα με τισ 
τρζχουςεσ ανάγκεσ. Υποςτιριξθ 
δθμιουργίασ κανόνων και πολιτικϊν που να 
ορίηουν τισ προτεραιότθτεσ μεταξφ 
εφαρμογϊν, προςδιορίηοντασ τθν κατανομι 
υπολογιςτικϊν πόρων ςε Εικονικζσ 
Μθχανζσ. 

ΝΑΙ   

9.  
Αυτόματθ ενεργειακι προςαρμογι τθσ 
κατανάλωςθσ με ανακατανομι 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Α  Λ Ο Γ Η  Μ Η Κ Α  Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο Τ  Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

υπολογιςτικϊν πόρων των φυςικϊν 
ςυςτθμάτων ςε κάκε cluster. 

10.  

Να παρζχεται υψθλι διακεςιμότθτα των 
εικονικϊν μθχανϊν, με επανεκκίνθςθ αυτϊν 
ςε περίπτωςθ αςτοχιϊν εξοπλιςμοφ. 

ΝΑΙ   

11.  

Να υποςτθρίηεται και παρζχεται θ χριςθ 
Distributed Virtual Switch για τα ςυςτιματα 
του Cluster. 

NAI   

12.  

Να υποςτθρίηονται trunk κφρεσ δικτφου ςτισ 
εικονικζσ μθχανζσ, με δυνατότθτα επιλογισ 
των VLANs ανά κφρα.  

ΝΑΙ   

13.  Να ππνζηεξίδεηαη SR-IOV NAI   

14.  

Απην-δηαρείξηζε θαη βέιηηζηε αλαθαηαλνκή 

Δηθνληθώλ Μεραλώλ θαηά ηελ δεκηνπξγία θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνζπζηήκαηνο δίζθσλ. 

ΝΑΙ   

15.  

Να παξέρεηαη πςειή δηαζεζηκόηεηα 

κεκνλσκέλσλ εθαξκνγώλ ή ππεξεζηώλ ησλ 

εηθνληθώλ κεραλώλ, κε απηόκαηε επαλεθθίλεζε 

ησλ εθαξκνγώλ ή ππεξεζηώλ ζε πεξίπησζε 

αζηνρίαο απηώλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο 

επαλεθθίλεζεο ησλ εθαξκνγώλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη επαλεθθίλεζε ησλ εηθνληθώλ 

κεραλώλ. 

ΝΑΙ   

16.  

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα απηόκαηεο 

εγθαηάζηαζεο επηπξόζζεησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο εηθνληθώλ κεραλώλ βάζεη 

πξνθαζνξηζκέλσλ πξνηύπσλ. 

ΝΑΙ   

17.  
Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα QoS ηεξάξρεζεο ζε 

επίπεδν απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ θαη δηθηύνπ. 
ΝΑΙ   

18.  Μέγηζην κέγεζνο δίζθνπ εηθνληθήο κεραλήο ≥62ΣΒ   

19.  
Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ εικονικισ 
μθχανισ 

≤1ΣΒ   

20.  

Μζγιςτο πλικοσ υποςτθριηόμενων 
εικονικϊν επεξεργαςτϊν ανά εικονικι 
μθχανι 

≥64   

21.  

Να παρζχεται θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ του 
λογιςμικοφ διαχείριςθσ εικονικϊν μθχανϊν 
με Active Directory για κεντρικι διαχείριςθ 
λογαριαςμϊν και δικαιοδοςιϊν. 

ΝΑΙ   

22.  

Τπνζηήξημε hardware επηηαρπκέλσλ εηθνληθώλ 

θαξηώλ δηθηύσλ. Γπλαηόηεηα δπλακηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ ηύπνπ επηηάρπλζεο αλάινγα κε 

ηνλ ππάξρνληα θπζηθό εμνπιηζκό θαηά ηελ 

κεηαθίλεζε εηθνληθώλ κεραλώλ ελ ώξα 

ιεηηνπξγίαο απηώλ. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Α  Λ Ο Γ Η  Μ Η Κ Α  Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο Τ  Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

23.  

Τπνζηήξημε hardware επηηαρπκέλσλ εηθνληθώλ 

θαξηώλ δηθηύσλ γηα εηθνληθά ζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγηθνύ Linux 

ΝΑΙ   

ΚΑ2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

24.  
Δγγύεζε ινγηζκηθνύ από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 36 
  

25.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη δηόξζσζε 

ζθαικάησλ ηνπ ινγηζκηθνύ (bug fixing) ρσξίο 

θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή. 

ΝΑΙ   

ΚΑ3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

26.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

27.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

28.  
Σειεθσληθή ππνζηήξημε 24 x 7 x 365 από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή 
   

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΚΒ. VPN APPLIANCE ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Β  V P N  A P P L I A N C E  Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

ΚΒ1 ΓΔΝΗΚΑ    

1.  Πξνζθεξόκελε πνζόηεηα 1   

2.  Να αλαθεξζεί θαηαζθεπαζηήο θαη κνληέιν ΝΑΙ   

3.  

Σν πξνζθεξόκελν appliance λα είλαη ηνπ ίδηνπ 

θαηαζθεπαζηή κε ηνλ Router Κεληξηθώλ 

Τπνδνκώλ 

NAI   

4.  Αξηζκόο ζπξώλ ηνπιάρηζηνλ Fast Ethernet ≥ 4   

5.  Site-to-site, Remote-access, Dynamic VPN NAI   

6.  

Τπνζηήξημε (γηα VPN) ησλ πξσηνθόιισλ: 

IP Security (IPsec) VPN κε Triple Data Encryption 

Standard (3DES) ή Advanced Encryption Standard 

(AES) 

Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) 

Group Encrypted Transport VPN 

Secure Sockets Layer (SSL) VPN 

NAI   

7.  Θύξα USB γηα ηε θόξησζε ηνπ configuration NAI   

8.  Τπνζηήξημε RADIUS and TACACS+ ΝΑΙ   

9.  Τπνζηήξημε Open Shortest Path First (OSPF) ΝΑΙ   

10.  Border Gateway Protocol (BGP) ΝΑΙ   

11.  
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 

(EIGRP) 
ΝΑΙ   

12.  Virtual Route Forwarding (VRF) ΝΑΙ   

13.  Next Hop Resolution Protocol (NHRP) ΝΑΙ   

14.  Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3) ΝΑΙ   

15.  Bidirectional Forwarding Detection (BFD) ΝΑΙ   

16.  Web Cache Communication Protocol (WCCP) ΝΑΙ   

17.  Tunnel-less Group Encrypted Transport VPN ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Β  V P N  A P P L I A N C E  Κ Δ Ν Σ Ρ Ο Τ  Γ Η Κ Σ Τ Χ Ν  

18.  IPsec stateful failover ΝΑΙ   

19.  SIP application layer gateway ΝΑΙ   

20.  Firewall stateful failover ΝΑΙ   

21.  Intrusion prevention system (IPS) ΝΑΙ   

22.  Resource Reservation Protocol (RSVP) ΝΑΙ   

23.  Out-of-band management ΝΑΙ   

24.  Δγθαηεζηεκέλε κλήκε FLASH ≥ 256 MB   

ΚΒ2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

71.  

πλνιηθή εγγύεζε ζπζηήκαηνο γηα όια ηα κέξε 

θαη ππνζπζηήκαηα από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 60 

  

72.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

ΚΒ3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

73.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

74.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

75.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 2 
  

76.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

77.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΚΓ. ROUTER ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Γ  R O U T E R  Κ Δ Ν Σ Ρ Η Κ Χ Ν  Τ Π Ο Γ Ο Μ Χ Ν  

ΚΓ1 ΓΔΝΗΚΑ    

1.  Πξνζθεξόκελε πνζόηεηα 1   

2.  Να αλαθεξζεί θαηαζθεπαζηήο θαη κνληέιν ΝΑΙ   

3.  Αξηζκόο ζπξώλ Gigabit Ethernet ≥ 2   

4.  Δγθαηεζηεκέλε κλήκε RAM ≥ 512 MB   

5.  Δγθαηεζηεκέλε κλήκε FLASH ≥ 256 MB   

6.  
εηξηαθή πόξηα (θνλζόια) ηαρύηεηαο ηνπιάρηζηνλ 

115 kbps 
NAI   

7.  

Wan interface VDSL2/ADSL/2/2+ (ν αθξηβήο 

ηύπνο Annex A ή Annex B ζα θαζνξηζηεί θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο)  

≥ 2   

8.  
Δλζσκαησκέλν IP Security/Secure Sockets Layer 

(IPsec/SSL) VPN hardware acceleration 
ΝΑΙ   

9.  

Τπνζηεξηδόκελα πξσηόθνιια 

 OSPF 

 EIGRP 

 BGP 

 IGMPv3 

 DVMRP 

 GRE 

 MPLS 

 L2TPv3 

ΝΑΙ   

ΚΓ2 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

10.  

πλνιηθή εγγύεζε ζπζηήκαηνο γηα όια ηα κέξε 

θαη ππνζπζηήκαηα από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε 

κήλεο.  

≥ 36 

  

11.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

ΚΓ3 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 

ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Γ  R O U T E R  Κ Δ Ν Σ Ρ Η Κ Χ Ν  Τ Π Ο Γ Ο Μ Χ Ν  

12.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

13.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

14.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)

 2 
  

15.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

16.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

ΚΔ. ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΘΛΕΔΙΑΚΕΨΘ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Γ  Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο   Σ Ζ Λ Δ Γ Η Α  Κ Δ Φ Ζ   

ΚΓ1 ΜΗΚΡΟΦΧΝΑ/ΖΥΔΗΑ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ ΓΗΑ ΟΜΑΓΑ  

ΚΓ1.1 ΓΔΝΗΚΑ    

1.  Αξηζκόο κνλάδσλ 2   

2.  Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο NAI   

ΚΓ1.2 Υαπακηηπιζηικά 

3.  Υξήζε γηα ηειεδηάζθεςε νκάδαο  ΝΑΙ   

4.  Γηπιέο ζπζθεπέο ζε ζεηξά ΝΑΙ   

5.  Να είλαη πηζηνπνηεκέλν γηα SKYPE ΝΑΙ   

6.  
ύλδεζε ζε πξνζσπηθό ή θνξεηό ππνινγηζηή κε 

Windows 7 
ΝΑΙ   

7.  πκβαηόηεηα κε USB 2.0  ΝΑΙ   

8.  

Πιήθηξα ειέγρνπ αύμεζεο θαη κείσζε έληαζεο 

ήρνπ θαη απελεξγνπνίεζε/ελεξγνπνίεζε 

κηθξνθώλνπ 

 ΝΑΙ   

9.  Ηρείν αλά ζπζθεπή  ΝΑΙ   

10.  Φάζκα ερείνπ 
190 Hz -20 

KHz 
  

11.  Μέγηζην επίπεδν εμόδνπ 
85 dB SPL @ 

30cm 
  

12.  Μηθξόθσλν αλά ζπζθεπή κε θάιπςε 360 κνίξεο  ΝΑΙ   

13.  Φάζκα κηθξνθώλνπ:  
50 Ηz – 7.75 

kHz 
  

ΚΓ1.3 Γςναηόηηηερ επεξεπγαζίαρ 

14.  Full duplex ΝΑΙ   

15.  Καηαλεκεκέλε αθύξσζε ερνύο (DEC) ΝΑΙ   

16.  Μείσζε ζνξύβνπ (NR) ΝΑΙ   

17.  Απηόκαην έιεγρν επηπέδνπ (ALΜ) ΝΑΙ   

18.  Γξακκηθή αθύξσζε ερνύο (LEC) ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Γ  Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο   Σ Ζ Λ Δ Γ Η Α  Κ Δ Φ Ζ   

19.  Δμσηεξηθή ηξνθνδνζία 100 - 240 VAC ΝΑΙ   

ΚΓ1.4 ςμμόπθυζη με  

20.  RoHS   ΝΑΙ   

21.  REACH  ΝΑΙ   

22.  FCC Class A Part 15  ΝΑΙ   

23.  ICES-003  ΝΑΙ   

24.  CE  ΝΑΙ   

25.  UL  ΝΑΙ   

ΚΓ2 ΓΔΦΤΡΑ ΖΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ 

26.  Αξηζκόο κνλάδσλ 1   

27.  Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο NAI   

28.  
Σνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηα Μηθξόθσλα/ερεία 

ηειεδηάζθεςεο γηα νκάδα 
ΝΑΙ   

ΚΓ2.1 Γενικά σαπακηηπιζηικά 

29.  
Γηα ρξήζε ηειεδηάζθεςεο, ελνπνηεκέλσλ 

ηειεπηθνηλσληώλ θαη ζπζηεκάησλ IP ηειεθσλίαο 
ΝΑΙ   

30.  ύλδεζε κε ππνινγηζηή γηα ρξήζε SKYPE ΝΑΙ   

31.  
Θύξα αθνπζηηθνύ γηα ζύλδεζε ζπζθεπώλ Cisco, 

Avaya, Nortel 
ΝΑΙ   

ΚΓ2.2 Υαπακηηπιζηικά μίκηη ήσος 

32.  AEC Tall time ≤128 ms   

33.  Πξνζαξκόζηκε αθύξσζε ζνξύβνπ 6-15 dB   

ΚΓ2.3 Διζόδοι ήσος 

34.  
Μέρξη ελλέα (9) είζνδνη κηθξνθώλνπ κε 3 arrays 

κηθξνθώλσλ ηύπνπ daisy-chained 
ΝΑΙ   

35.  
Μία (1) είζνδνο κίθηε ήρνπ ηύπνπ line θαη 

ζύλδεζε RCA unbalanced 
ΝΑΙ   

36.  
Μία (1) είζνδνο κίθηε ήρνπ ηύπνπ playback θαη 

ζύλδεζε RCA unbalanced left & right 
ΝΑΙ   

ΚΓ2.4 Eξόδοι ήσος 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Γ  Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο   Σ Ζ Λ Δ Γ Η Α  Κ Δ Φ Ζ   

37.  
Μία (1) έμνδνο κίθηε ήρνπ ηύπνπ line θαη 

ζύλδεζε RCA unbalanced 
ΝΑΙ   

38.  
Γύν (2) έμνδνη κίθηε ήρνπ γηα ερεία θαη ζύλδεζε 

LR push terminal 
ΝΑΙ   

ΚΓ2.5 Άλλερ θύπερ 

39.  ύλδεζε κε PSTN ηειεθσληθή γξακκή ΝΑΙ   

40.  
ύλδεζε κε πξνζσπηθό ππνινγηζηή ή laptop κε 

USB 2.0 ζύξα 
ΝΑΙ   

41.  LAN Ethernet 10/100 Mbps ΝΑΙ   

42.  Θύξα ειέγρνπ θάκεξαο VISCA  ΝΑΙ   

43.  ύλδεζε κε κηθξόθσλα νξνθήο  ΝΑΙ   

ΚΓ2.6 ςνοδεςηικόρ εξοπλιζμόρ 

44.  

Σξία κηθξόθσλα νξνθήο ηύπνπ array (θάιπςεο 

360 κνηξώλ) ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηηο 

θαηάιιειεο δηεπαθέο (θαιώδηα θαη ελδηάκεζνο 

εμνπιηζκόο) ζύλδεζεο ζηελ γέθπξα ήρνπ 

ΝΑΙ   

45.  
Γύν επηηνίρηα ερεία stereo ηνπ ηδίνπ 

θαηαζθεπαζηή 
ΝΑΙ   

46.  Η απαηηνύκελε θαισδίσζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΝΑΙ   

ΚΓ3 Webcamera 

47.  Αξηζκόο κνλάδσλ 3   

48.  Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο NAI   

ΚΓ3.1 Γενικά σαπακηηπιζηικά  

49.  
Κιήζεηο βίληεν Full HD 1080p (έσο θαη 1920 x 

1080 pixel)  
ΝΑΙ   

50.  
Κιήζεηο βίληεν 720p HD (έσο θαη 1280 x 720 

pixel) ζηηο εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνληαη 
ΝΑΙ   

51.  

Δγγξαθή Full HD (έσο θαη 1920 x 1080 pixel) ζε 

ζύζηεκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηεηλόκελεο 

απαηηήζεηο 

ΝΑΙ   

52.  πκπίεζε βίληεν H.264 ΝΑΙ   

53.  
Φαθόο Carl Zeiss® κε απηόκαηε εζηίαζε 20 

βεκάησλ 
ΝΑΙ   

54.  
Δλζσκαησκέλα, δηπιά ζηεξενθσληθά κηθξόθσλα 

κε ιεηηνπξγία απηόκαηεο κείσζεο ζνξύβνπ 
ΝΑΙ   

55.  
Απηόκαηε δηόξζσζε ζε ζπλζήθεο ρακεινύ 

θσηηζκνύ 
ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Γ  Δ Ξ Ο Π Λ Η  Μ Ο   Σ Ζ Λ Δ Γ Η Α  Κ Δ Φ Ζ   

56.  ύλδεζε ζε ζύξα USB 2.0  ΝΑΙ   

57.  

Σν θιηπ γεληθήο ρξήζεο κε δπλαηόηεηα ζηήξημεο 

ζε ηξίπνδν, πξνζαξκόδεηαη ζε νζόλεο θνξεηώλ 

ππνινγηζηώλ, LCD ή CRT 

ΝΑΙ   

58.  Kαιώδην 2 κέηξσλ ΝΑΙ   

59.  Βάζε κε δπλαηόηεηα ζηήξημεο ζε ηξίπνδν ΝΑΙ   

60.  
Γπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο παξαθνινύζεζεο 

πξνζώπνπ  
ΝΑΙ   

61.  Γπλαηόηεηα αλίρλεπζεο θίλεζεο ΝΑΙ   

ΚΓ4 ΔΓΓΤΖΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ    

62.  
Δγγύεζε γηα όια ηα κέξε θαη ζπζηήκαηα από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ζε κήλεο.  

≥ 24 
  

63.  

Η εγγύεζε ζα πεξηιακβάλεη 

1) Αληαιιαθηηθά,  

2) Οn-site θάιπςε θαη  

3)  Δξγαζία. 

ρσξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

ΝΑΙ   

ΚΓ5 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ/ΤΝΣΖΡΖΖ 
   

64.  
Ύπαξμε νξγαλσκέλνπ βιαβνιεπηηθνύ θέληξνπ ΝΑΙ 

  

65.  
Αληαπόθξηζε πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε βιάβεο 

(ζε ιεπηά) εληόο εξγάζηκσλ σξώλ.
 90 

  

66.  
Υξόλνο απνθαηάζηαζεο βιάβεο κνλάδνο (ζε 

εξγάζηκεο εκέξεο)
 3 

  

67.  
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθηλήζεσλ 

ή απνζηνιήο εμνπιηζκνύ. 

NAI 
  

68.  
Να πεξηγξαθεί ν κεραληζκόο αληηκεηώπηζεο 

βιαβώλ από ηελ  εηαηξεία  

ΝΑΙ 
  

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

ΚΕ. ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Δ  Τ Π Ζ Ρ Δ  Η Δ   Δ Κ Π Α Η Γ Δ Τ  Ζ   

1.  
Να πξνζθεξζνύλ νη αθόινπζεο εθπαηδεύζεηο 

Λνγηζκηθώλ Microsoft: 
ΝΑΙ   

2.  Administering Windows Server 2012 1 άηνκν   

3.  
Core Solutions of Microsoft Exchange Server 

2013 
1 άηνκν   

4.  Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications 1 άηνκν   

5.  
Administering Microsoft SQL Server 2012 

Databases 
1 άηνκν   

6.  

Ο εθπαηδεπηηθόο θνξέαο λα θαηέρεη ηνλ ηίηιν ηνπ 

MICROSOFT PARTNER for LEARNING 

SOLUTIONS. Να αλαθεξζνύλ ηα έηε πνπ θέξεη 

ηνλ ηίηιν. 

ΝΑΙ   

7.  

Ο εθπαηδεπηήο ηνπ θάζε ζεκηλαξίνπ λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο MICROSOFT CERTIFIED 

TRAINER ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη λα 

αλαθεξζεί απνδεδεηγκέλα πόζεο θνξέο ην έρεη 

εηζεγεζεί. 

ΝΑΙ   

8.  

Όιεο νη Microsoft εθπαηδεύζεηο λα ζπλνδεύνληαη 

από πξνπιεξσκέλν voucher ηεο αληίζηνηρεο 

εμέηαζεο, γηα όζα άηνκα ζα εθπαηδεπηνύλ, ζε 

πηζηνπνηεκέλν εμεηαζηηθό θέληξν. 

ΝΑΙ   

9.  
Να πξνζθεξζνύλ νη αθόινπζεο εθπαηδεύζεηο 

Λνγηζκηθώλ VMware: 
NAI   

10.  
VMware Certified Professional - Data Center 

Virtualization (VCP-DCV)  
1 άηνκν   

11.  

Ο εθπαηδεπηηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλν VMware Authorized Training 

Center (VATC) 

ΝΑΙ   

12.  

Όιεο νη VMware εθπαηδεύζεηο λα ζπλνδεύνληαη 

από πξνπιεξσκέλν voucher ηεο αληίζηνηρεο 

εμέηαζεο, γηα όζα άηνκα ζα εθπαηδεπηνύλ, ζε 

πηζηνπνηεκέλν εμεηαζηηθό θέληξν. 

ΝΑΙ   

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

ΚΣ. ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ  Σ  Τ Π Ζ Ρ Δ  Η Δ   Δ Γ Κ Α Σ Α  Σ Α  Ζ   

1.  

Το τμιμα του εξοπλιςμοφ που αφορά τισ 
κεντρικζσ υποδομζσ (Ενιαίο ςφςτθμα 
εξυπθρετθτϊν, αποκθκευτικό ςφςτθμα, 
εξοπλιςμόσ λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ, 
υποδομζσ αςφρματου δικτφου, firewall και 
router) και ςτουσ χριςτεσ (ςτακμοί 
εργαςίασ, φορθτοί υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, 
ςαρωτζσ και υποδομζσ τθλεςυνδιάςκεψθσ) 
κα εγκαταςτακεί ςτουσ χϊρουσ τθσ Α.ΔΛ.Ρ. 

ΝΑΙ   

2.  

Οι κεντρικζσ υποδομζσ κα εγκαταςτακοφν 
και παραμετροποιθκοφν με κατάλλθλο 
τρόπο ϊςτε να επιτρζπουν τθν ομαλι 
μετάβαςθ από το υφιςτάμενο περιβάλλον 
τθσ Α.ΔΛ.Ρ. όταν αυτό προγραμματιςτεί. 
Πλεσ οι υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ που 
αφοροφν ςτον παρόντα διαγωνιςμό κα 
πρζπει να είναι πλιρωσ εγκατεςτθμζνεσ και 
παραμετροποιθμζνεσ. 

ΝΑΙ   

3.  

Να παρζχονται τα απαραίτθτα καλϊδια 
δικτφου για τθν διαςφνδεςθ του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςτισ 
υφιςτάμενεσ καλωδιακζσ υποδομζσ τθσ 
Α.ΔΛ.Ρ. 

ΝΑΙ   

4.  

Ο εξοπλιςμόσ που αφορά το κζντρο δικτφων 
(εξυπθρετθτζσ, δικτυακόσ εξοπλιςμόσ, 
αποκθκευτικό ςφςτθμα, vpn appliance) κα 
εγκαταςτακεί ςτο κζντρο δικτφων του 
υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και 
Κρθςκευμάτων. 

ΝΑΙ   

5.  

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό που 
αφοροφν ςτον παρόντα διαγωνιςμό κα 
πρζπει να είναι πλιρωσ εγκατεςτθμζνεσ και 
παραμετροποιθμζνεσ. 

   

6.  

Κα πρζπει να ςχεδιαςτοφν τα κατάλλθλα 
ςενάρια δοκιμϊν και παράδοςθσ για τον 
ζλεγχο ορκισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. 

ΝΑΙ   

ΚΘ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 
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ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά / Ποιόηηηα Λύζηρ 
ΤΠΟΥΡ. 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝ/Ζ 

ΠΡΟΜ/ΣΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Ζ ΣΔΚΜ/Ζ 

Κ Ζ  Υ Ρ Ο Ν Ο Γ Η Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  

1.  

Χρόνοσ παράδοςθσ και 
εγκατάςταςθσ/παραμετροποίθςθσ του 
εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ (ςε μινεσ)

 3   

 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 
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ΜΕΡΟ Ε’: Παραρτιματα 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι - Πίνακασ Ανάλυςθσ Σεχνικισ Προςφοράσ 

ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟ : 
 

Α/Α 
Κατθγορία Προϊόντοσ 

Προϊόν Καταςκευαςτισ 
Κωδικόσ 

Καταςκευαςτι 
Ποςότθτα 

      

      

      

      

      

      

      

      

  Εργαςίεσ Εγκατάςταςθσ    1 

  Υλικά Εγκατάςταςθσ (καλϊδια και λοιπά μικροχλικά)   1 

 
Ακινα,    / / 

            Για το Διαγωνιηόμενο 
                (Ονομ/μο - Υπογραφι) 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 

 

140 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ - Πίνακασ Ανάλυςθσ Οικονομικισ Προςφοράσ 

ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟ : 
 

Α/Α 

Κατθγορία 
Προϊόντοσ 

Προϊόν Καταςκευαςτισ 
Κωδικόσ 

Καταςκευαςτι 

Κόςτοσ 
Μονάδασ 

Αρικμθτικϊσ 
(άνευ ΦΠΑ) 

Ποςότθτα 
Κόςτοσ  

Αρικμθτικϊσ 
(άνευ ΦΠΑ) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

Εργαςίεσ Εγκατάςταςθσ (για το 
ςφνολο του εξοπλιςμοφ) 

   1  

  
Υλικά Εγκατάςταςθσ (καλϊδια και 
λοιπά μικροχλικά) 

   1  

  Συνολικό Κόςτοσ      

  ΦΡΑ      

  ΣφνολοΑρικμθτικϊσ      

  Σφνολο Ολογράφωσ      

Ακινα,    / / 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 
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 Για το Διαγωνιηόμενο 
 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ  - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

 
Εκδότθσ : 
 …………………………………………………………………………………………… 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ :  
…………………………………………………………………………………………… 
Ρροσ τθν ΑΔΛΡ 
 
Εγγφθςι μασ υπ' αρικμόν ………………………………… για ΕΤΡΩ ………………… 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι από το ευεργζτθμα τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι 
του ποςοφ των ΕΥΩ ………………………………………… υπζρ τθσ Εταιρείασ 
………………………………………………, οδόσ ………………………………, αρικμόσ ………………………… (ι ςε 
περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιρειϊν (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. 
ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ 
τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν), για τθν ςυμμετοχι τθσ ςτον 
διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ……………………… για τθν εκπόνθςθ του ζργου 
………………………… ςφμφωνα με τθν με αρικμό ………………… Ρροκιρυξι ςασ. 
 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ' όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
 
Το παραπάνω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 
βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςε τρεισ (3) θμζρεσ μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………………………………… . (Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ  πρζπει να 
ζχει χρονικι ιςχφ ζνα 30 τουλάχιςτον θμζρεσ μετά το χρόνο λιξθσ τθσ προςφοράσ) 
 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

  
Εκδότθσ : 
 ………………………………………………………………………………………… 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ :  
………………………………………………………………………………………… 
Ρροσ ΑΔΛΡ 
 
Εγγφθςι μασ υπ' αρικμόν ………………………………… για ΕΤΡΩ ………………… 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι από το ευεργζτθμα τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ 
τθσ Εταιρείασ ………………………………………………, οδόσ ………………………………, αρικμόσ 
………………………… (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιρειϊν (1) …………………………, (2) 
……………………………, κλπ. ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν), 
μζχρι το ποςόν των ΕΥΩ ……………………………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ 
εγγφθςι μασ για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου και τθν πιςτι εφαρμογι όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ από τον παραπάνω ανάδοχο υπζρ του οποίου εγγυόμαςτε και τθν οποιαδιποτε 
απαίτθςθ του κυρίου του ζργου κατ' αυτοφ, που πθγάηει από τθν ςφμβαςθ για το ζργο 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Από τθν εγγφθςθ αυτι κα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον ζχουμε εγγυθκεί 
μετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βάςθ ζγγραφθ εντολι ςασ. Το παραπάνω ποςό 
τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ολικά ι μερικά, ςε 
περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ τθσ εγγφθςθσ ςε βάρουσ αυτοφ υπζρ του 
οποίου εκδόκθκε θ παροφςα μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ 
προσ εμάσ. 
Θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ιςχφει όςο και θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ πλζον δφο 
(2) μθνϊν. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
 
 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
 

  

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ



ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ» 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3:ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

 
 

 
 
ΑΡΥΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΑΓΙΠ) 
 

 
 
 

 
 
 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
 

 

 
 
 
Τποέπγο 2: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΛΟΙΠΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ» 
 
Ππάξη «Ανάπηςξη Δθνικού ςζηήμαηορ Αξιολόγηζηρ Γιαζθάλιζηρ 
Ποιόηηηαρ ηηρ Δκπαίδεςζηρ και Πποώθηζη ηηρ Κοινωνικήρ 
Δνζωμάηωζηρ ζηοςρ Άξονερ Πποηεπαιόηηηαρ 1,2,3 – Οπιζόνηια 
Ππάξη» 
Κωδικόρ ΟΠ «296175» 
 
ΑΔ «σσσ»  
 
Δνάπιθμορ«σσσσ» 
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Στθν Ακινα ςιμερα τθν ΧΧ/ΧΧ/201ΧΧ θμζρα …………, μεταξφ 

αφενόσ 

Τθσ ΑΧΘΣ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ (ςτο εξισ καλοφμενο «Ανακζτουςα Αρχι») που εδρεφει ςτθν οδό 

Λεωφόροσ Συγγροφ 44, T.K. 117 42, Ακινα (ΑΦΜ *Χ+, Δ.Ο.Υ. *Χ+) και εκπροςωπείται 

νομίμωσ από *Χ+,, τθσ (εφεξισ και χάριν ςυντομίασ καλοφμενθ ωσ ο «Αγοραςτισ»)  

και αφετζρου  

τθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία ………….που εδρεφει ςτθν οδό ………….., (Τ.Κ.) ……… 

(Ρεριοχι) ……………., (ΑΦΜ *Χ+, Δ.Ο.Υ. *Χ+) και εκπροςωπείται νομίμωσ από τον κ. 

………….., καλοφμενθσ εφεξισ «Ρρομθκευτισ», 

αφοφ λιφκθκαν υπόψθ τα ακόλουκα, τα οποία είναι παραρτιματα (όπου δεν ζρχονται ςε 

αντίκεςθ με τθν παροφςα) και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ :  

Α) τθν υπ’ αρικ. ….. Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ  (Ραράρτθμα 1) 

Β) Θ οικονομικι και τεχνικι προςφορά του Αναδόχου (Ραράρτθμα 2) 

Γ) Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ του ζργου 

Δ) Θ υπ αρικμόν …/…/2015 ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ 

ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αποδεκτά τα κάτωκι: 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΘ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ εν λόγω ςφμβαςθ εντάςςεται ςτο πλαίςιο του τθσ Ρράξθσ  «Ανάπτυξθ Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ τθσ Εκπαίδευςθσ και Ρροϊκθςθ τθσ 

Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3 – Οριηόντια Ρράξθ» 

Κωδικόσ ΜΛΣ «296175»,τθσ ΑΔιΡ. Το ζργο κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθσ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - (ΕΚΤ)) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. 
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 Με τθν παροφςα ςφμβαςθ ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει να προμθκεφςει ςτον 

Αγοραςτι τα προϊόντα και να παράςχει τισ υπθρεςίεσ ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ όπωσ 

καταγράφονται ςτθν οικονομικι του προςφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ρρομθκευτισ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ 

χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Αγοραςτι, άλλωσ ο τελευταίοσ δικαιοφται χωρίσ 

προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για παραβίαςθ των όρων τθσ 

Σφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΙΜΘΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Το ςυνολικό τίμθμα για τθν εκτζλεςθ των ειδϊν τθσ προμικειασ δεν μπορεί να υπερβεί το 

ποςό των …………………… πλζον ΦΡΑ και ………………………………… ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, 

με βάςθ τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου, που επιςυνάπτεται ςτθ ςφμβαςθ και 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυνομολογοφν και δζχονται ότι το ςυνολικό αυτό ποςό κα 

παραμείνει ςτακερό και αμετάβλθτο ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ και αποκλείεται απόλυτα κάκε μελλοντικι αναπροςαρμογι, ανακεϊρθςθ και 

γενικά μεταβολι αυτοφ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, ακόμθ και για ζκτακτουσ λόγουσ που 

δεν μπορεί να προβλεφκοφν και ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν ακρίβεια του προχπολογιςμοφ 

που ζκανε και με βάςθ τον οποίο καταρτίςτθκε θ παροφςα ςφμβαςθ. 

Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται ςφμφωνα με τθν χρθματοροι τθσ Ρράξθσ μετά τθν 

ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν, από τθν ΑΔΛΡκαι εφόςον προςκομιςτοφν τα 

παρακάτω: 

Α) Δελτίο Αποςτολισ / Τιμολόγιο 

Β) Ρρακτικό παραλαβισ από το οποίο κα προκφπτει ότι παρελιφκθςαν ποιοτικά 

και ποςοτικά τα είδθ που ηθτικθκαν. 

Γ) Αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 
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Δ) Απόδειξθ είςπραξθσ 

Τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ, κακϊσ και τυχόν ζξοδα εκτελωνιςμοφ 

βαρφνουν τον Ρρομθκευτι. 

Απαιτιςεισ του Ρρομθκευτι για οιαδιποτε πλθρωμι δεν κα γίνονται δεκτζσ άνευ τθσ εκ 

μζρουσ του κατακζςεωσ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν ςτοιχείων και εγγράφων 

(τιμολόγια, αποδείξεισ, πιςτοποιθτικά κλπ.) που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των φόρων, 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και λοιπϊν δαπανϊν που τον βαρφνουν, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ Διατάξεισ. 

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά / δικαιολογθτικά. 

Από κάκε τιμολόγιο του Ρρομθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με 

τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ του Υπουργείου Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν.  

Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ  Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων, επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,10%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε 

πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ (θ παράγραφοσ 3 του Ν. 4013/2011, όπωσ είχε αντικαταςτακεί με τθν παρ. 2β 

άρκρου 238 ν. 4072 /2012, ΦΕΚ Α 86, αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με τθν παρ. 5 άρκρου 61 Ν. 

4146/2013 ΦΕΚ Α 90/18.4.2013). 

 

  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηεται από το χρονοδιάγραμμα του 

ζργου, όπωσ αυτό ηθτείται από τθν προκιρυξθ και εξειδικεφεται από τθν προςφορά του 

Ρρομθκευτι. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ εντόσ των εξιντα (60) 

θμερϊν ςε χϊρουσ τθσ ΑΔΛΡ και του υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. 

  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει ςε δυο ςτάδια:  
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 Ρροςωρινι παραλαβι θ οποία αφορά ςτθν παράδοςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ τθσ 

ΑΔΛΡ και του υπουργείου Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων 

 Οριςτικι παραλαβι. 

Θ οριςτικι  ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι ορίηεται να γίνει εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν 

από τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ των υπό προμικεια ειδϊν. 

Θ επίβλεψθ και ο ζλεγχοσ τθσ παραλαβισ τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ που ζχει οριςτεί από τον Αγοραςτι, θ οποία κα ςυντάςςει και ςχετικό 

πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παράδοςθσ - παραλαβισ.  

Ο ζλεγχοσ που κα διενεργιςει θ Επιτροπι Ραραλαβισ δεν απαλλάςςει τον Ρρομθκευτι 

από τισ ευκφνεσ του για παραλείψεισ ι αντιςτοίχωσ πραγματικά και νομικά ελαττϊματα 

ςτθν προμικεια των προϊόντων μετά τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν. Ο Ρρομθκευτισ είναι 

υπεφκυνοσ για τθν αρτιότθτα των προϊόντων που κα παραδϊςει. Κάκε ελάττωμα ι 

παράλειψθ ςτα υλικά αυτά, αίρεται με αντικατάςταςθ του ελαττωματικοφ είδουσ, χωρίσ να 

αποκλείεται και αξίωςθ του Αγοραςτι για αποηθμίωςθ, εφαρμοηόμενων, εν πάςθ 

περιπτϊςει, των διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα για τθν πϊλθςθ. Στθν περίπτωςθ που ο 

Ρρομθκευτισ δεν ςυμμορφωκεί ςτισ ςχετικζσ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ 

και Ραραλαβισ κακϊσ και ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, δοκζντοσ ότι όλοι κεωροφνται ουςιϊδεισ, δικαιοφται ο Αγοραςτισ να κθρφξει 

τον Ρρομθκευτι ωσ ζκπτωτο. 

θτά ςυμφωνείται ότι, τυχόν κακυςτζρθςθ παράδοςθσ τθσ προμικειασ από τον 

Ρρομθκευτι ι τυχόν απόρριψθσ όλθσ ι μζρουσ τθσ παραγγελίασ, γεννά υποχρζωςθ του 

Ρρομθκευτι να αποηθμιϊςει τον Αγοραςτι για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία τθν οποία 

κα υποςτεί και για διαφυγόντα κζρδθ. Ο Αγοραςτισ ζχει επιπρόςκετα το δικαίωμα να 

κθρφξει τον Ρρομθκευτι ζκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΤΘΤΝΘ 

Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των προϊόντων που κα 

παραδοκοφν ςτον Αγοραςτι ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία προςωρινισ 

παραλαβισ τουσ, υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ 

αποκατάςταςθ ι, ακόμθ και αντικατάςταςι τουσ. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ - ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ είναι εξιντα θμζρεσ (60), με δυνατότθτα παράταςθσ εκ μζρουσ 

των ςυμβαλλομζνων κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Διεξαγωγισ 

Διαγωνιςμοφ και προζγκριςθσ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι ,  χωρίσ αφξθςθ του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ. 

Ο Αγοραςτισ δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, κθρφςςοντασ ζκπτωτο τον 

προμθκευτι, ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων αυτισ και κυρίωσ ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

(α) αν ο Ρρομθκευτισ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν 

από τθ ςφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο οχλιςεισ του Αγοραςτι, 

(β) αν ο Ρρομθκευτισ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ 

ςφμβαςθσ εντολζσ του Αγοραςτι, 

(γ) αν ο Ρρομθκευτισ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ι ανακζτει προμικειεσ υπεργολαβικά, 

(δ) αν ο Ρρομθκευτισ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί 

ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε 

βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων, 

(ε) αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Ρρομθκευτι για αδίκθμα ςχετικό με τθν 

άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. 

Ο Αγοραςτισ αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ, πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν 

παροφςα ςφμβαςθ προσ τον Ρρομθκευτι, μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ 

υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν. 

Για τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 34 

του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου». 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ 

Ο Ρρομθκευτισ αποηθμιϊνει τον Αγοραςτι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν εκτζλεςθ τθσ 

προμικειασ, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, 
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υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία 

αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ ι τθν Ρροςφορά. 

Ο Ρρομθκευτισ αποηθμιϊνει πλιρωσ τον Αγοραςτι, για κάκε ηθμία που ενδεχομζνωσ 

προξενθκεί ςε αυτόν από υπαιτιότθτα του Ρρομθκευτι ι των προςϊπων που 

ςυνεργάηονται μαηί του για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 

Ο Ρρομθκευτισ ςυνδράμει με δαπάνεσ του τον Αγοραςτι, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε 

αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του 

αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΚΑΙ ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ ο Ρρομθκευτισ κα κατακζςει εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που καλφπτει μζροσ του 5% τθσ Συμβατικισ Τιμισ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Συγκεκριμζνα, θ προμθκεφτρια εταιρεία ……………….. κατζκεςε εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ φψουσ ………….€ (ολογράφωσ ευρϊ), ιςχφοσ όςθ και θ χρονικι διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ πλζον δφο (2) μθνϊν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Αυτι κα αποδοκεί μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ τελευταίασ παραγγελκείςασ ποςότθτασ 

των προμθκευόμενων ειδϊν και εφόςον δεν ζχει παρουςιαςτεί λόγοσ ζκπτωςθσ του 

Ρρομθκευτι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω και τα αναφερόμενα ςτθν 

διακιρυξθ. θτά ςυνομολογείται ότι ο Αγοραςτισ ζχει δικαίωμα να αξιϊςει από τθν 

εγγυιτρια Τράπεηα τθν καταβολι του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ χωρίσ ςφμπραξθ του 

Ρρομθκευτι και ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε αμφιςβιτθςθ του τελευταίου για το βάςιμο 

τθσ αξίωςθσ του Αγοραςτι. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, το οφειλόμενο 

ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. Στο πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου 

υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του υπό προμικεια υλικοφ. Για τον 

λόγο αυτό κα προςκομίςει, με τθν ζναρξθ τθσ περιόδου εγγυιςεωσ, εγγυθτικι επιςτολι 

καλισ λειτουργίασ ποςοφ ίςου με το 2% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ προ ΦΡΑ. Θ περίοδοσ 

ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ πρζπει να ιςοφται με τθν μζγιςτθ 

χρονικι διάρκεια των εγγυιςεων του ςυνόλου του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ. Μετά το 
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πζρασ του ανωτζρω διαςτιματοσ θ εγγφθςθ επιςτρζφεται. Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

μπορεί να γίνει εφόςον δεν τθρθκοφν οι όροι παροχισ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ όπωσ 

προβλζπονται από το φφλο ςυμμόρφωςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ που υπζβαλε.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ 

Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ των υπό προμικεια προϊόντων, κα επιβάλλονται 

ςφμφωνα με το άρκρο 32 του Ρ.Δ. 118/2007. 

Ο Ρρομθκευτισ ςε περίπτωςθ που επικαλεςτεί αδυναμία τιρθςθσ των ςυμφωνθμζνων 

προκεςμιϊν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ λόγω ανωτζρασ βίασ, πρζπει να γνωςτοποιιςει 

ςτον Αγοραςτι τα γεγονότα, τα οποία ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, ςεείκοςι (20) το 

αργότερο θμζρεσ, αφ’ ότου κα ςυμβοφν αυτά. Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τον 

Αγοραςτι τθσ ανωτζρασ βίασ, που επικαλείται ο Ρρομθκευτισ, τον απαλλάςςει από τισ 

ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ του ζργου. Ο Αγοραςτισ όμωσ δικαιοφται ςτθν 

περίπτωςθ αυτι, κατά τισ περιςτάςεισ, να καταγγείλει με μονομερι διλωςι του και χωρίσ 

καμία ςε βάροσ του ηθμία, τθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν επιτρζπεται μετά τθ ςφναψθ τθσ παρά μόνο  ςε 

αντικειμενικά εξαιρετικζσ και δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ κατά τα οριηόμενα ςτο αρ. 24 

παρ. 4 του ΡΔ 118/2007, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ, κατόπιν ειςθγιςεωσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Διεξαγωγισ Διαγωνιςμοφ φςτερα 

από κετικι γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Σε περίπτωςθ τυχόν τροποποίθςθσ, εξαςφαλίηεται θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ όπωσ 

προδιαγράφθκε. 

Τζτοια αντικειμενικι περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςυνιςτά θ αντικατάςταςθ 

είδουσ το οποίο είχε αρχικά προςφζρει ο Ανάδοχοσ με τθν προςφορά του, και ζωσ τθν 

υλοποίθςθ τθσ προμικειασ ζχει πάψει να καταςκευάηεται ι/και ζχει αποςυρκεί από το 

εμπόριο. Θ τροποποίθςθ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ επιτρζπεται κατόπιν ςχετικισ 

διερεφνθςθσ και αξιολόγθςθσ από τθν αρμόδια επιτροπι και μόνον εφόςον το είδοσ 
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αντικακίςταται από νεϊτερο μοντζλο, ποιοτικά ίδιο ι ανϊτερο από πλευράσ 

χαρακτθριςτικϊν με το αρχικά προςφερόμενο, χωρίσ διαφοροποίθςθ ςτθν τιμι και τουσ 

όρουσ τθσ εγγφθςθσ του, και δεν ςυνιςτά αλλαγι ςτο φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ. 

 Οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα 

υπογράφεται από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ και αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε 

τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία. 

Κάκε τροποποίθςθ τθσ φμβαςθσ πριν υπογραφεί πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςθσ τθσ 

ςτθν ΕΤΔ ΕΠ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Ν. 

3614/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΚΧΩΡΘΘ ΕΙΠΡΑΚΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει τα ειςπρακτζα δικαιϊματά του, που απορρζουν 

από τθ ςφμβαςθ αυτι, παρά μόνον ςε αναγνωριςμζνθ τράπεηα ι ςε νομικό πρόςωπο 

δθμοςίου δικαίου και αποκλειςτικά και μόνο για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει 

με τθν παροφςα. Τζτοιου είδουσ εκχϊρθςθ δφναται να πραγματοποιθκεί μόνο κατόπιν 

προθγοφμενθσ ζγγραφθσ γνωςτοποίθςθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και λιψθσ ςχετικισ 

ζγκριςθσ, που παρζχεται μόνον εγγράφωσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο. 

 Ο Αγοραςτισ και ο Ρρομθκευτισ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι 

επίλυςθ κάκε διαφοράσ ςχετικισ με τθ Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ 

ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

 Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ μζςα ςε χρονικι 

προκεςμία ενόσ μινα από τθν εμφάνιςθ τθσ διαφοράσ, αυτι επιλφεται βάςει τθσ Ελλθνικισ 

νομοκεςίασ και αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Ακινα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
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ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά 

ανωτζρασ βίασ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. 

Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 Γενικι ι μερικι απεργία, που ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν των 
εγκαταςτάςεων του προμθκευτι. 

 Γενικι ι μερικι πυρκαγιά ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι. 

 Ρλθμμφρα. 

 Σειςμόσ.  

 Ρόλεμοσ.  

 Εμπορικόσ αποκλειςμόσ μεταφορϊν (Διεκνοφσ Δικτφου). 

 Εμπορικόσ αποκλειςμόσ ειςαγωγισ (EMBARGO). 

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 

γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και 

επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 

αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 

είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά με τθν 

πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 

Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που 

επικαλείται ο Ανάδοχοσ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ 

παράδοςθσ τθσ προμικειασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

(ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ) 

 Πλεσ οι προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ νοοφνται ςε 

θμερολογιακζσ θμζρεσ, μινεσ ι ζτθ, εκτόσ αν ορίηεται ρθτά ότι πρόκειται για εργάςιμεσ 

θμζρεσ. Για τον υπολογιςμό των προκεςμιϊν εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του 

Αςτικοφ Κϊδικα. 

 Ππου ςτθν παροφςα Σφμβαςθ γίνεται παραπομπι ςε αρικμό άρκρου, χωρίσ άλλο 

προςδιοριςμό, νοοφνται τα άρκρα αυτισ τθσ Σφμβαςθσ. 
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 Οι τίτλοι των όρων είναι ενδεικτικοί του περιεχομζνου τουσ, δεν αποτελοφν μζροσ 

του ςυμβατικοφ κειμζνου και τίκενται μόνο ενδεικτικά και προσ διευκόλυνςθ κατά τθν 

διατφπωςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ζχει το δικαίωμα να επικαλεςτεί 

οποιαδιποτε ςυμφωνία, θ οποία δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, 

οποιεςδιποτε δε ανακοινϊςεισ ζγγραφεσ ι προφορικζσ ζγιναν πριν τθν υπογραφι τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ανακλθκείςεσ και άκυρεσ και δεν ζχουν καμία ιςχφ. 

 Θ παράλειψθ οποιουδιποτε των ςυμβαλλομζνων να εφαρμόςει οποτεδιποτε 

οποιονδιποτε από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ ι να αςκιςει οποιοδιποτε από τα 

δικαιϊματα που προβλζπονται ς’ αυτι, δεν μπορεί να κεωρθκεί παραίτθςθ από αυτοφσ 

τουσ όρουσ ι τα δικαιϊματα ι να επθρεάςει τθν ιςχφ τθσ Σφμβαςθσ. Καμιά τζτοια 

παραίτθςθ δεν κα ζχει ιςχφ οφτε κα αποτελεί δζςμευςθ κατά οιουδιποτε των Μερϊν, 

εκτόσ αν ζχει ςυμφωνθκεί εγγράφωσ από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του Μζρουσ αυτοφ. 

 Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφοροποίθςθσ ανάμεςα ςτθ Σφμβαςθ, τθν 

προκιρυξθ, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου, τα παραπάνω 

ιςχφουν με φκίνουςα ςειρά με επικρατζςτερο το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ. 

 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αφοφ αναγνϊςκθκε και ςυμφωνικθκε, υπογράφεται 

νόμιμα και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα. Από αυτά τα 

2 (δφο) παρζλαβε θ Ανακζτουςα Αρχι  και 2 (δφο) παρζλαβε ο Ανάδοχοσ. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τθν ΑΔΙΠ Για τον Ανάδοχο 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

  
Εκδότθσ : 
 ………………………………………………………………………………………… 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ :  
………………………………………………………………………………………… 
Ρροσ ΑΔΛΡ 
 
Εγγφθςι μασ υπ' αρικμόν ………………………………… για ΕΤΡΩ ………………… 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι από το ευεργζτθμα τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ 
τθσ Εταιρείασ ………………………………………………, οδόσ ………………………………, αρικμόσ 
………………………… (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιρειϊν (1) …………………………, (2) 
……………………………, κλπ. ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν), 
μζχρι το ποςόν των ΕΥΩ ……………………………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ 
εγγφθςι μασ για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ και τθν πιςτι εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον παραπάνω ανάδοχο υπζρ του οποίου εγγυόμαςτε και τθν 
οποιαδιποτε απαίτθςθ του κυρίου του ζργου κατ' αυτοφ, που πθγάηει από τθν ςφμβαςθ 
για το ζργο ………………………………………………………………………………………………… 
 
Από τθν εγγφθςθ αυτι κα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον ζχουμε εγγυθκεί 
μετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βάςθ ζγγραφθ εντολι ςασ. Το παραπάνω ποςό 
τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ολικά ι μερικά, ςε 
περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ τθσ εγγφθςθσ ςε βάρουσ αυτοφ υπζρ του 
οποίου εκδόκθκε θ παροφςα μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ 
προσ εμάσ. 
Θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ιςχφει για χρονικό διάςτθμα…… 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
 
 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
 

ΑΔΑ: ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ
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	ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
	ΟΡΙΣΜΟΙ
	Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την έννοιες που τους αποδίδονται στην συνέχεια:

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση, δημοσιεύτηκε ή αναρτήθηκε, στα παρακάτω μέσα στις αναγραφόμενες ημερομηνίες:
	Τα έξοδα δημοσίευσης στον περιφερειακό-τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
	Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται για τους ενδιαφερόμενους μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ (http://www.hqaa.gr/) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία ανάρτησης που αναφέρεται στο Άρθρο 1.
	Τα αιτήματα για την παροχή συμπληρωματικών πληρφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευ...
	Αιτήματα για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται μεχρι την 17/4/2015 H Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο έξι (6)...
	Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΑΔΙΠ.

	ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία αυτού, καθώς και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση. Οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στις πρ...
	Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή, πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να φέρουν την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το νόμο 1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η ...
	Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, των ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων, σ...

	ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
	Τα στοιχεία των προσφορών που υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις, διαγραφές. Αν υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, κ.λπ. θα πρέπει να είναι καθαρογρ...
	Οι προσφορές πρέπει να αφορούν σε ολόκληρο το έργο. Τμηματικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
	Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.
	Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους Αναδόχους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμ...
	Μετά την υποβολή της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού επί νομίμως υποβληθέντων δικαι...
	O χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α/120- 29.5.2013): «Εθνικ...
	Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης, αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία ε...
	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, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ά...
	Με την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσ...
	Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής, από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς- χρήστες σε μορφή αρχείου ....
	Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία τα οποία έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Όσα δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και, κατά συνέπεια, δεν φέρουν ...
	Όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν εντύπως εντός 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους που υποβάλλονται, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από την ίδια με ενημέρωση των προσφερόντων, μον...
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	Διαγωνισμός 2211/α/2014
	Προς:  ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	Λεωφόρος Συγγρού 44, Τ.Κ. 11722, ΑΘΗΝΑ
	Ημ/νία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών:
	Ημ/νίας Υποβολής Εντύπων Δικαιολογητικών και Στοιχείων Προσφορών:
	Στοιχεία Διαγωνιζομένου: επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας τα αντίστοιχα στοιχεία όλων των μελών τους).
	Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
	Η Αναθέτουσα αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν, τόσο στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα, όσο και κατά την υποβολή του φακέλου των εντύπων δικαιολογητικών και στοιχε...
	Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
	Στον ηλεκτρονικό Υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Μέρος Β΄, Άρθρα 9, 18 και 19 και στον ηλεκτρονικό Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» υποβάλ...
	Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται 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 προ...
	Σε περίπτωση που η τεχνική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ζητείται από τον προσφέροντα να επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία να προσδ...
	Η Oικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικ...
	Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ζητείται από τον προσφέροντα να επισυνάπτει στην οικονομική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία να...

	ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
	Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του – σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα α) το ...

	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που εδρεύουν στην ημεδαπή, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη – Μέλη της Συμφωνίας ...
	Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Τα υποψήφια αλλοδαπά φυσικά ή νομικ...
	Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι Ανάδοχοι) απαιτείται:
	Για την εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr) ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
	Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο Διαγωνισμό, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές ως μέλος σχήματος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (π.χ. συμβούλου, δανείζο...
	Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί  συγχώνευση, σύμφωνα με την έννοια των οδηγιών 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξύ νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές προσφορές, τότε το νομικό πρόσωπο που είναι απόρροια της συγχώνευσ...

	ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
	Αποκλείονται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
	Επίσης, αποκλείονται και όσοι εμπίπτουν σε κάποιον από τους παρακάτω πρόσθετους λόγους αποκλεισμού:
	Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται σε κάθε μέλος της ένωσης χωριστά και συμπαρασύρουν την υποψηφιότητα της ένωσης.

	ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Αναθέτουσα Αρχή για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Προσφορές που αναφ...
	Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της ισχύος τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου π...
	Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο, μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
	Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε:

	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
	Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος (οικονομικός φορέας), ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε...

	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
	Η διάρκεια της Σύμβασης είναι εξήντα ημέρες (60) από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράταση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού και προεγκρίσεως από την αρμόδια Διαχ...

	ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των ειδών της παρούσας προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 227.642,30 € πλέον ΦΠΑ 23%, (280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με βάση την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, που επισυνάπτεται στη σύμβαση και ...
	Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται ότι το συνολικό αυτό ποσό το οποίο ορίζεται ως «πλαφόν» θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και...

	ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
	Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δε θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισ...
	Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας ...

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ΤΜΗΜΑ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
	Στον ηλεκτρονικό Υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» - Τμήμα: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά.
	Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις ζητούμενες περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπ...
	Σημειώνεται ότι, στα δικαιολογητικά συμμετοχής ελέγχεται απλώς η συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου προκειμένου αυτός να επιλεγεί (έλεγχος pass/fail). Σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής, ο διαγωνιζόμενος αποκλε...
	Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά συμμετοχής στην Ελληνική γλώσσα. Στον παρόντα Υποφάκελο και στο Τμήμα: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», θα περιλαμβάνον...
	1η Ενότητα: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»:
	Α. Έλληνες πολίτες
	Β. Αλλοδαποί
	Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
	Ε. Ενώσεις προσώπωνπου υποβάλλουν κοινή προσφορά
	2η Ενότητα «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»:
	3η Ενότητα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»:


	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - ΤΜΗΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
	Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο:
	Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς
	Περιγραφή προσφερόμενης λύσης
	Πίνακας συμμόρφωσης
	Σε περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης τμήματος του έργου δεν αίρετε η ευθύνη του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο...


	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
	Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις των άρθρων 8 και 9 του Μέρους Β΄, και με την υποχρεωτική συμπλήρωση του Πίνακα που παρατίθενται στο Παράρτημα II. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δεν μπορεί, επί ποινή α...
	Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς», Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακύρηξης.
	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...
	Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, με τους απαιτούμενους πίνακες και στοιχεία της οικο...
	Ως «τιμή μονάδας» νοείται η τιμή ενός ΕΙΔΟΥΣ. Η προσφερόμενη τιμή για κάθε Είδος πρέπει να προσφέρεται σε ΕΥΡΩ.
	Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού (τμηματικές προσφορές) σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.
	Tυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά.
	Το κόστος των υπό προμήθεια προϊόντων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το κόστος παράδοσης και εγκατάστασης.Επιπλέον, οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη δι...
	Η ΑΔΙΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προ...
	Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

	ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
	Η αμοιβή για τις προσφερόμενες προμήθειες εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σα...
	Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπομένων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς, κ.λπ.) και του συνόλου των δαπα...
	Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν ν...
	Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την υποβολή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε:
	Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή προμήθεια που θα υλοποιηθεί από το σύνολο των συνεργατών του Αναδόχου του έργου.

	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και την αποσφράγιση των σχετικών εντύπων φακέλων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, μέσω του συστήματος, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων δι...
	Συγκεκριμένα, μέσα από το Σύστημα, ή εκτός συστήματος ανάλογα με την ενέργεια:
	Κατά την αποσφράγιση του (υπο)φακέλου Οικονομικών Προσφορών, πραγματοποιείται:
	Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του έργου. Η αρμό...
	Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών καθώς και του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή με την έκδοση...
	Το έργο θα ανατεθεί με βάση τη συμφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορώνσύμφωνα με τα άρυρα της παρούσης διακύρηξης που ορίζουν ...
	Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση ...

	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
	Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά ανά είδος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Γ’ της παρούσας Διακήρυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο20 (παρ. 2,α ΙΙ) του Π.Δ. 118/2007.
	Σε περίπτωση που υπάρχουν ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται η προσφορά του οποίου έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών...
	Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.
	Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίζει, ή δεν υποβάλει ηλεκτρονικά οπου απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 28 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την ...
	Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κα...

	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
	Πίνακας Α : Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές
	1 . Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υπολογιστικών Συστημάτων και Εξοπλισμού
	2. Παρεχόμενη Εγγύηση - Υποστήριξη – Χρόνος παράδοσης
	Διαδικασία Αξιολόγησης

	Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα ημέρες (180), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως...
	Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα προς τους υποψήφιους, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών,εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο κατ’ανώτατο όριο μπορεί να ε...
	Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί τ...

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 4.552,16 ευρώ.
	Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτημέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε...
	Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή...
	Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα 1 και να περιλαμβάνει καταρχήν:
	Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Προμηθευτές, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρο...
	Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μ...
	Στην περίπτωση ένωσης προσώπων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
	Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, ο υποψήφιος Ανάδοχος ο οποίος συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με τα ανωτέρω Άρθρα και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του έργου, εντός προθεσμίας είκοσι (...
	Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης είναι τα εξής:
	Α. Οι Έλληνες Πολίτες.
	Β. Οι Αλλοδαποί.
	Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
	Δ. Οι Συνεταιρισμοί
	Ε. Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
	Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των ...
	Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίστηκε.
	Ο φάκελος των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, αποσφραγίζεται την ίδια ημέρα μετά το πέρας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώ...
	Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφαίνεται σχετικά και, κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανά...
	Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα του προκηρυσσόμενου έργου κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία.
	Η κατακυρωτική απόφαση που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά το πέρας της διαδικασίας του Διαγωνισμού, δεν συνιστά σύναψη της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα συναφθεί με τον Ανάδοχο, υπό τους όρους του νόμου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Π...


	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	ΜΑΤΑΙΩΣΗ
	Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
	Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει το διαγωνισμό, ή να τον ...
	Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλει...
	Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 (παρ. 2,α ΙΙ) του Π.Δ. 118/2007, και στις από άποψη περιεχομένου αντίστοι...
	Σε περίπτωση που υπάρχουν  ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της παρούσης.
	Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.

	ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
	Οι ενστάσεις και οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά  από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3886/2010 όπως ισχύει), μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφ...
	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 διαδικ...

	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
	Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος Κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισμού και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών,  ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων και εφόσων η αρμόδια διχειριστική αρχή διατυπώσει την σύμφων...
	Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά τη φάση της κατακύρωσης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να κατακυρώσει μέρος του φυσικού αντικειμένου μικρότερο ως το 50% από το οριζόμενο στην παρούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.Δ. 118/07, ...
	Ο υποψήφιος ανάδοχος/ ανάδοχοι καλείται να υπογράψει τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την επίδοση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με το Παράρτη...
	Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον ανάδοχο προβλέπε...
	Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
	Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που κατ...
	Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνικ...
	Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα 2 στο Παράρτημα ΙΙΙ, η οποία να κα...
	Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτημέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρ...
	Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον Ανάδοχο. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή του έργου....
	Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (της Επιτροπής Διενέργειας και Διεξαγωγής Διαγωνισμού) μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ώστε να περιλαμβάνει προσθήκες, παραλείψεις, υποκαταστάσεις κτλ εφό...
	Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ τη...

	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.
	Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επι...
	Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συ...
	Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας.
	Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ...
	Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις ...
	Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη...
	Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ...
	Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση, τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους...
	Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η Σύμβαση υλοποιείται απ...
	Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπε...

	ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ
	Οι προμηθευτές θα αναλάβουν τον εκτελωνισμό των ειδών, τους οποίους θα παραδώσουν στους χώρους που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.  Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τους προμηθευτές.

	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΈΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
	Υπεύθυνη για την παλαβή του έργου είναι η επιτροπή παραλαβής, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο άρθρο. Η Παραλαβή του έργου θα γίνεται σε δύο στάδια:
	Στην περίπτωση που παρατηρούνται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των ειδών ή και αργότερα, είδη με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο προμηθευτής θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά είδη, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτ...
	Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος και να παρέχει δωρεάν συντήρηση για περίοδο τουλάχιστον ίση με την ελάχιστη διάρκεια εγγύησης όπως αυτή περιγράφεται στον πίνακα συμμόρφωσης (Μέρος Δ της παρούσης) για το αντίστοιχο ...

	ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
	Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
	Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
	Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής π...
	Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.

	ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
	Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων, θα επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.
	Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
	.Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
	Επίσης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.
	Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί − παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση...
	Ο Αγοραστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, κηρύσσοντας έκπτωτο τον προμηθευτή, σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ– ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
	Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
	Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
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