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ΔΔιιαακκήήρρυυξξηη  ΠΠρρόόχχεειιρροουυ  ΔΔιιααγγωωννιισσμμοούύ  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ΑΑννααδδόόχχοουυ  γγιιαα  
ττοο  ΥΥπποοέέρργγοο  33  ««ΠΠρροομμήήθθεειιαα  ΕΕξξοοππλλιισσμμοούύ»»  ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  μμεε  ττίίττλλοο   ««ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  

ΣΣΕΕ  ΈΈΝΝΑΑ  ΕΕΥΥΦΦΥΥΕΕΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ((ΠΠΑΑΥΥΕΕΥΥΣΣ))»»  
ΚΚααιι  μμεε  κκωωδδιικκόό  ααρριιθθμμόό  MMIISS  444411223355  

  
ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  

  
ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  22000077--22001133  

ΤΤοουυ  ΘΘεεμμααττιικκοούύ  ΆΆξξοονναα  ΠΠρροοττεερρααιιόόττηηττααςς   ««ΕΕδδρρααίίωωσσηη  ττηηςς  ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς  σσττοονν  ΤΤοομμέέαα  ττηηςς  ΨΨυυχχιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς..  
ΑΑννάάππττυυξξηη  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ππρροοάάσσππιισσηη  ττηηςς  

ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  ττοουυ  ΠΠλληηθθυυσσμμοούύ»»  

 

Προϋπολογισμός: 40.650,41€ + 9.349,59 € (ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ: 50.000,00 €                

            Χρηματοδότηση  Το έργο χρηματοδοτείται με ρήτρα 
ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  στο 
πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κριτήριο Κατακύρωσης Η συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά  

Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ), Πανεπιστήμιο 
Πατρών  

Τόπος υποβολής προσφορών 
Διαγωνισμού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Διοίκησης & 
Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, 

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα 
26504.  

  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

     

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Τηλ. 2610969838, Fax 2610969838. 
e-mail payeys@upatras.gr 

Ημερομηνία Υποβολής 
Προσφορών

10/02/2014 

Χρόνος παράδοσης Εντός 30 ημέρων από την υπογραφή 
της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης 

Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η «Προμήθεια εξοπλισμού» για 

την υλοποίηση του Υποέργου 3 της Πράξης «Πρότυπο Σύστημα 

Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό βασιζόμενο σε ένα ευφυές 

πληροφοριακό σύστημα (ΠΑΥΕΥΣ)» και  κωδικό MIS 441235 το οποίο  

υλοποιείται με ρήτρα ευελιξίας (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του 

θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης 

στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» του 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Αντικείμενο της πράξης 

αποτελεί  η εξειδικευμένη υποστήριξη ατόμων με αυτισμό. Το 

έργο θα κάνει εφικτή την ανάπτυξη εξατομικευμένης παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας ατόμων διαφόρων ηλικιών και τύπων 

αυτισμού, μέσω α. ενός Πρότυπου Συστήματος Υποστήριξης Ατόμων 

με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) β. ενός Ευφυούς Συστήματος Υποστήριξης 

Ατόμων με αυτισμό (ΕΣΥΑ) και ενός Έμπειρου Συστήματος Αρχικής 

Διάγνωσης που θα συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό περιπτώσεων 

αυτισμού και το οποίο θα αποτελεί ενσωματωμένο υποσύστημα στο 

ΕΣΥΑ.  

 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

 

1α Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΡΙΟ. 

mailto:payeys@upatras.gr
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Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης 

δίνονται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εργαστήριο 

Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής 

Νοημοσύνης, Τηλέφωνο: 2610 969838, Fax: 2610 969838 

Ηλεκτρονική διεύθυνση payeys@upatras.gr  

Για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην 

ηλεκτρονική  διεύθυνση  payeys@upatras.gr 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. 

Βασίλειος Βουτσινάς. 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και την εκτέλεση του 

έργου και τον προμηθευτή περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια “Τεχνική 

Περιγραφή” και στον αντίστοιχο Πίνακα Συμμόρφωσης της 

προκήρυξης.  

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται άμεσα και ελεύθερα είτε 

ηλεκτρονικά από τον ιστοχώρο του ΕΛΚΕ 

http://research.upatras.gr είτε από το τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & 

Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 

Πάτρα 26504, οπότε η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή με 

courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, 

το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & 

Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 

παράδοση της διακήρυξης. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό 

έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), έτσι ώστε το Εργαστήριο Πληροφοριακών 

Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο 

όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 

τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις 

επ’ αυτής. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να 

την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 
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περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως 

στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & 

Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας 

του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 
1β Νομικό κανονιστικό & θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 

 
Ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

 Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

διακήρυξη 

 Την ΚΥΑ 679/22-8-96, ΦΕΚ Β’ 826/10-9-1996  

 Την υπ’αριθμ. 364/02-12-2013 Απόφαση Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Ερευνών  

  

Ο παρών ανοιχτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:  

-ΠΔ 118/2007 ή ο οικείος εγκεκριμένος κανονισμός προμηθειών ή 

ανάθεσης 

υπηρεσιών, 

− Ν. 3614/2007, όπως εκάστοτε ισχύει 

− Υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΥΠΑΣΥΔ) Απόφαση του 

Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

− το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει ζητήματα εκπροσώπησης 

και 

νομιμοποίησης της αναθέτουσας αρχής έναντι τρίτων (ανάδοχος, 

δικαστήρια, διοικητικές αρχές), 
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− διατάξεις ή αποφάσεις αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής 

με τις 

οποίες ορίζονται τα αντιπροσωπευτικά όργανα, όλα τα συλλογικά 

όργανα - 

επιτροπές που συμμετέχουν τόσο στην ανάθεση όσο και στην 

εκτέλεσης της 

σύμβασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

− Ν. 3548/2007 

− Ν. 2362/1995 

− Το άρθρο 68 του Ν. 3863/10, κατά περίπτωση 

− Ν. 2286/1995 

 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 
συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, 
την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του 
παρόντος Κεφαλαίου. 

(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να 
λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να 
υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η 
σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία 
για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” 
αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

2. Δεν γίνονται δεκτοί: 

(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια 
Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν 
εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του 
Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. 



Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

6 

(γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα :  

 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου. 

 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 
παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ  του Συμβουλίου, 

 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

(δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 
αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.  

ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, 
μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά:  

-Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα.  

-Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους  

  - δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας και αυτά στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007 
του ήτοι δεν υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη 
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καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους 
κατωτέρω λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 
χρεοκοπίας. 

 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 
(2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, 
ειδικότερα ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή 
εργασιών και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις. 

 - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην 
περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, 
ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α  παρ. 2 του 
άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους.  

 - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 
και ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί 
στο οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
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του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις. 

iv. Να δηλώνει ότι: 

-η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε 
γνώση  

 -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας 
προκήρυξης  

-τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή  

-παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του 
διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος  

-Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της Σύμβασης, θα 
προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα επιμέρους 
δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 
του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ 

v. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και 
παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της 
υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα θα 
προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής 
τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε.: 

1. ΦΕΚ σύστασης. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το 
ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση 
των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 

4. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον 
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αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Αναδόχου) 
για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 
προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 
και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 
τροποποιητικά. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, οφείλει να 
καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής για 
κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, ανάλογα με την 
περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) και επιπλέον: 

1. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 
συμμετοχή του Μέλους:  

 στην Ένωση / Κοινοπραξία, και  

 στο Διαγωνισμό. 

2. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή 
σαφήνεια το μέρος του υποέργου (φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς,  
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 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και 
τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
(leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την 
ευθύνη για την εκπλήρωση του υποέργου, 

 να ορίζεται  κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
και των Μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και 
την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα 
από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη 
βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το 
αντίστοιχο περιεχόμενο. Η υπεύθυνη δήλωση θα προσκομίζεται 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

Ελλείψεις δικαιολογητικών οδηγούν στον αποκλεισμό του 
προσφέροντα από την συνέχεια του διαγωνισμού. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται σε 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες Προμηθευτών  

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο 
ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
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4. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης 
της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους 
ίδιους όρους. 

5. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη.  Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3α Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου  Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από 

σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που 

αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007 που αναφέρονται 

παρακάτω, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους 

κατωτέρω λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 

της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλιας χρεοκοπίας. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 

αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για 

ένα τουλάχιστον μέλος της 

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι 

σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

ΑΡΘΡΟ 4. Στοιχεία Προμηθευτή και Ενώσεων Προμηθευτών –
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

Στοιχεία προμηθευτή 

Α) Δικαιολογητικά χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας 
προμηθευτή.  

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω στοιχεία σχετικά με τη χρηματοπιστωτική και 
οικονομική ικανότητά τους: 

1. Αντίγραφα δημοσιευμένων ισολογισμών (εφόσον ο οργανισμός 
εκδίδει τέτοια) ή αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου 
εργασιών. 

Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν στις τρεις (3) προηγούμενες του 
τρέχοντος έτους οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση 
λειτουργούσε ή ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά 
με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει 
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τους ισολογισμούς που  έχουν εκδοθεί ή τα σχετικά επίσημα 
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Β) Τεχνική ικανότητα προμηθευτή 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με 
την προσφορά τους και συγκεκριμένα μαζί με τα δικαιολογητικά 
τα ακόλουθα στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα 
και εμπειρία τους: 

1. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων (πρέπει να έχει 
πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία) που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την προηγούμενη τριετία και έχουν αντικείμενο συναφές με 
αυτό της παρούσας διακήρυξης, με αναφορά του αντίστοιχου 
ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης 
είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί 
ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι 
ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον 
δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν 
παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο 
δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. Ο κατάλογος προτείνεται 
να έχει την παρακάτω μορφή : 

 

Α/
Α 

Πελάτη
ς 

Σύντομη 
Περιγραφ
ή Έργου 

Διάρκει
α 

Εκτέλεσ
ης 

Έργου 

Προϋπολογισμό
ς 

Παρούσα 
Φάση 
Έργου 

      

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές και πληροφοριακά φυλλάδια ασφάλειας 
υλικών (Material Safety Data Sheets – MSDS sheets) για όλα 
τα χρησιμοποιούμενα υλικά. 

3. Δήλωση σχετικά με την ικανότητα του προμηθευτή για παροχή 
υπηρεσιών εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης του 
εξοπλισμού και εκπαίδευσης ως προς τη λειτουργία του, ή 
πιστοποιητικά που να την τεκμηριώνουν. 

4. Δήλωση δέσμευσης παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και 
συντήρησης του εξοπλισμού και εκπαίδευσης ως προς τη 
λειτουργία του, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 
παράδοσή του. 

 

Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προμηθευτών 

Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία 
πρέπει να προσκομίζει τα αναφερόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο στοιχεία.  
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ΑΡΘΡΟ 5.  Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο 
στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & 
Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 
26504, Τηλ. +302610-969838, FAX 2610-969838, e-mail: 
payeys@upatras.gr μέχρι την ημέρα Δευτέρα 10/02/2014 12:00 
μ.μ.  

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται 
συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο με την ένδειξη:  

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού  για την υλοποίηση του 

Υποέργου 3 της Πράξης «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με 

Αυτισμό βασιζόμενο σε ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα 

(ΠΑΥΕΥΣ)» και κωδικό MIS 441235 το οποίο  υλοποιείται με ρήτρα 

ευελιξίας στο πλαίσιο του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 

«Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. 

Ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της 

Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού». 

  

ΑΡΘΡΟ 6. Σχέδια Συμβάσεων 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα 
επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα.  

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με 
τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 7. Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε 
αριθμητικώς. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν 
σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

mailto:payeys@upatras.gr
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5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής 
: 

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα 
διορθώνεται από την Υπηρεσία.  

Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 

6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα 
αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί 
τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7α. Προϋπολογισμός Έργου 

 Το  Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και 
εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον 
ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 
2013ΣΕ09180035 

 Η σχετική σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων 
συμβάσεων. 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα      
χιλιάδων ευρώ,  € 50.000,00  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 
(40.650,41€ + 9.349,59 € (ΦΠΑ)  

 

ΑΡΘΡΟ 8. Η Ισχύς των Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί 
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των 
προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς 
ερώτημα προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την 
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι 
οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  Πληρωμή - Κρατήσεις 

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις 
χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό 
υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: 
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Το συνολικό συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, 
συμπεριλαμβανομένης και της ταχύρυθμης εκπαίδευσης του 
προσωπικού του εργαστηρίου στη χρήση του οργάνου. 
 
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή . 
Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μετά τη διενέργεια της 
παραλαβής του εξοπλισμού ή και αργότερα εντός της περιόδου 
εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος 
θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τμήματα του 
εξοπλισμού, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 10. Παράδοση Συστήματος 

1. Διάρκεια έργου - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Η διάρκεια του έργου δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 ημέρες, 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος 
θα πρέπει να υποβάλει (με την τεχνική προσφορά του) 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα και με 
τους πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και την Φάση 
Υλοποίησης του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα είναι ουσιώδες και θα ληφθεί υπ' όψη κατά 
την αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης 
μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται. 

2. Ο εξοπλισμός ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των 
κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 

3. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στους χώρους του  
Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & 
Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα. 

4. Για μέρος του εξοπλισμού, είναι δυνατόν να ζητηθεί είτε η 
παράδοσή του είτε η μετεγκατάστασή του σε χώρο των 
συνεργαζόμενων φορέων στην Αθήνα.  

ΑΡΘΡΟ 11. Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης 

1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική 
Παραλαβή του εξοπλισμού από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και 
έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του 
εξοπλισμού. Σε περίπτωση ζημίας μέρους του εξοπλισμού κατά 
τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα 
βλαβέντα μέρη. 
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2. Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του 
υπό προμήθεια είδους για περίοδο τουλάχιστον 24 μηνών και 
από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 

3. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής 
παράδοσης του εξοπλισμού. 

 

       ΑΡΘΡΟ 11α Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου 
ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής 
προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα 
παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, 
τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης: 

ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που 
καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην 
οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη 
περίπτωση 

μέχρι συμπλήρωσης 15% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος 
και στις δύο  περιπτώσεις οπότε  πλέον θα  κηρύσσεται  
έκπτωτος.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία 
έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμό αλλά είναι αδύνατον να 
χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα 
Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την 
Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης 
απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν 
επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται 
σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου έχει το δικαίωμα 
να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη 
όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως 
προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι 
προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους 
επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών 
προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων 
όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από 
υπαιτιότητα του Αναδόχου.  
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Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη 
Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 
θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα 
καταβάλλονται από τον ίδιο.  

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 
στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες 
επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο 
των παραδοτέων, με γνώμονα την λειτουργικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του έργου καταβάλλοντας το αναλογούν 
συμβατικό τίμημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

1.  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά 
Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο 
δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

2.  Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον 
συμφωνούν και τα δύο μέρη, να  προβλεφθεί στη σύμβαση 
προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε 
διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

 
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ  1. Τεχνική Προσφορά 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και 
περιεχόμενο:  

 (α) Δήλωση ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα.  

 (β) Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς    

Καταγράφεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός και υπηρεσίες από τον 
προμηθευτή όπως περιγράφεται στον «Πίνακα Τεχνικών 
Προδιαγραφών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού».  

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά  

1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη 
συνολικά. Για το σύνολό τους πρέπει να αναφερθεί τιμή.  

2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα 
Οικονομικής Προσφοράς Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» (Παράρτημα).  
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3. Ο Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού θα 
πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος με τον Πίνακα Οικονομικής 
Προσφοράς Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με μόνη διαφορά τις 
επιπλέον στήλες και γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών 
στοιχείων.  

4. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε 
αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην 
οικονομική προσφορά. 

5. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της 
οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή. Σε περίπτωση 
που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του 
ενός μέρους που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα 
δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά.  

6. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως 
περιγράφεται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (κατά τεμάχια Α, Β, Γ, κτλ.). 

7. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους 
ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς 
τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 

8. Η υπηρεσία 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 προμηθευτή. 

9. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του 
εξοπλισμού για τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή του. 



Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

20 

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1. Μέθοδος Αξιολόγησης  

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο 
οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι 
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. . Το κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 
 

1. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη 
που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) Κ/Β όπου: 

(α)  Κ = Κόστος   

Το κόστος περιλαμβάνει: το κόστος προμήθειας. 

(β) Β = (βi * σi), δηλαδή το άθροισμα της σταθμισμένης 
βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας ή υποομάδας 
κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας (σi).  Τα στοιχεία βi και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές σi δίνονται στον παρακάτω Πίνακα Α. 

2. Για τις δύο ομάδες κριτηρίων τεχνικής βαθμολόγησης ορίζεται 
συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό επί 
τοις εκατό 80 και 20 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα 
των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Όλα τα επιμέρους 
στοιχεία των ομάδων βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με 
βάση τους 100 βαθμούς. 

3. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των 
ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία κάθε στοιχείου 
καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης (γενικοί 
όροι και τεχνικές προδιαγραφές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται 
μέχρι 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου 
των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η 
συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο 
ομάδων.  

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα 
επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη 
σταθμισμένη βαθμολογία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2. Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / 
Συντελεστών 

Πίνακας Α : Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές 
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1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
80%) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.  Συμφωνία με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του παρόντος 
διαγωνισμού 

100-110 50%  

2 Τεχνική αξία, λειτουργικότητα 
και αποδοτικότητα του 
προσφερόμενου εξοπλισμού με 
βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

100-110 20%  

3 Καταλληλότητα του 
προσφερόμενου εξοπλισμού για 
την εξυπηρέτηση του σκοπού 
για τον οποίο προορίζεται 

100-110 10%  

 

 

2. Υποστήριξη για το παραπάνω (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 20%) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για 
περίοδο 1 έτους, μετά την 
παράδοση του εξοπλισμού. 
Εγγύηση παροχής τεχνικής 
υποστήριξης για το λογισμικό 
του συστήματος για περίοδο 1 
έτους (ή μεγαλύτερη), μετά την 
παράδοση του εξοπλισμού. 

100-110 10%  

2. Ικανότητα του προμηθευτή για: 
Την εγκατάσταση του εξοπλισμού 
εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 
Την παροχή εκπαίδευσης σχετικά 
με τη χρήση του εξοπλισμού 
εντός τριετίας από την αγορά 
του. 
Την παροχή τεχνικής 
υποστήριξης, συντήρησης και 
ανταλλακτικών επί μία δεκαετία  
μετά την αγορά του εξοπλισμού. 

100-110 10%  
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ΑΡΘΡΟ 3 Διαδικασία Αξιολόγησης 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού να περιέχει:  

 Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των 
ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» 
και θα εμπεριέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία, άλλα 
δικαιολογητικά και γενικότερα κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο 
που ορίζει η παράγραφος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της 
παρούσας προκήρυξης. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο (2) 
ερμητικά κλειστούς υπο-φακέλους:  

i. έναν (1) υπο-φάκελο με τα πρωτότυπα (με την ένδειξη 
«Πρωτότυπο») των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
δηλώσεων, εγγυήσεων και λοιπών στοιχείων, ένα έγγραφο 
υποβολής προσφοράς καθώς και τις δηλώσεις συμμετοχής 
υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους των 
συμμετεχόντων φορέων και  

ii. ένα (1) δεύτερο υπο-φάκελο με ένα (1) ακριβές 
αντίγραφο όλων των παραπάνω (με την ένδειξη 
«Αντίγραφο»). 

 

 Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των 
ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς». Ο 
φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισμένους υπο-φακέλους:  

i. έναν (1) υπο-φάκελο με ένα (1) πρωτότυπο (με την ένδειξη 
«Πρωτότυπο») της τεχνικής προσφοράς, και  

ii. έναν υπο-φάκελο, που θα περιέχει ένα (1) ακριβές 
αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς (με την ένδειξη 
«Αντίγραφο»).  

iii. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υπο-φακέλων θα 
περιέχει ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της τεχνικής 
προσφοράς σε DVD ROM. Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος 
των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν 
στο DVD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα 
στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. Τα προσκομιζόμενα 
ψηφιακά μέσα (DVD-ROM) θα είναι αναγνώσιμα και μη 
επανεγγράψιμα. 
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 Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των 
ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς». Ο 
φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισμένους υπο-φακέλους:  

i. έναν (1) υπο-φάκελο με ένα (1) πρωτότυπο (με την ένδειξη 
«Πρωτότυπο») της οικονομικής προσφοράς, και  

ii. έναν υπο-φάκελο που θα περιέχει ένα (1) ακριβές 
αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς (με την ένδειξη 
«Αντίγραφο»).  

iii. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υπο-φακέλων θα 
περιέχει και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της 
οικονομικής προσφοράς. Τα προσκομιζόμενα ψηφιακά μέσα 
(DVD-ROM) θα είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα 

Σε κάθε σελίδα του πρωτότυπου της τεχνικής και της οικονομικής 
προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. 
Όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον διαγωνιζόμενο ή από 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση διαφορών 
μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το πρωτότυπο της 
προσφοράς. 

Τόσο στον φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής», όσο και στον φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος 
Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισμού να 
περιέχονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο αναφορές σε οικονομικά 
στοιχεία και τιμές. Ακόμα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα της 
τεχνικής προσφοράς σε DVD ROM πρέπει να ελεγχθούν πριν 
παραδοθούν ώστε να μην υπάρχουν οποιεσδήποτε αναφορές σε τιμές 
ή/και οικονομικά στοιχεία που επισύρουν ποινή αποκλεισμού.   

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τότε αυτά 
συσκευάζονται καταλλήλως και συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 
την κρίση της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, 
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραφηθεί από τον «Υποψήφιο Ανάδοχο». Όλες οι διορθώσεις θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. 
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Η ΕΔΔ προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν 
διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να 
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του 
κλεισίματος του διαγωνισμού.  

Προσφορές, που κατά την κρίση της ΕΔΔ θα είναι ελλιπείς, υπό 
αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους 
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε 
περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών (εκτός των 
Τεχνικών Φυλλαδίων) χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
απαραίτητο για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, 
συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές 
με την εξήγηση της έννοιας τους.  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων 
της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κτλ.). Προσφορά που 
περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από 
αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την ΕΔΔ. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη 
σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να 
είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής 
«ελήφθη υπόψη» (NOTED), κλπ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή 
εκδόσεις των Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον 
προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος 
αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά με, κατά την κρίση 
της ΕΔΔ, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από 
περαιτέρω αξιολόγηση.   

Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις 
κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς 
πίνακες και παραρτήματα της προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά 
περίπτωση οδηγίες.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες 
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση 
διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα 
τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να 
έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή 
αποκλεισμού.  
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Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του υποέργου. Δε 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος του υποέργου. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων 
στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, 
τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή, δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και 
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες 
αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 
εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις ή αντιπροσφορές, 
δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει 
τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι 
προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση των 
προσφορών 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω 
στάδια: 

(α) Τεχνική αξιολόγηση και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συμμετοχής και βαθμολόγηση όλων των προσφορών.  

 Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - 
Αποσφράγιση και έλεγχος «Φακέλου δικαιολογητικών 
συμμετοχής, 

 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση «Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς», 

(β) Οικονομική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών. 

 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση «Φακέλου Οικονομικής 
Προσφοράς» -  

(γ) Τελική κατάταξη των προσφορών με βάση το μικρότερο Κ/Β. 

 Τελική βαθμολόγηση - επιλογή αναδόχου. 
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2. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο Δ. 

3. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την 
κρίση της Επιτροπής: 

 είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  

 παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν 
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις,  

 παρουσιάσουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα σε ενδεχόμενες 
δοκιμές επίδοσης και επίδειξης. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την 
Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρισθούν σε σχετικό πρακτικό της 
επιτροπής. 

Παρατηρήσεις 

 Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει 
ισχυρισμούς του προμηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν 
αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος 
προμηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον 
στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. 

 

4. ΔIOIKHTIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία 
που προβλέπεται από το Π.Δ.118/2007. 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, προσκομίζεται 

παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί 
τοις εκατό (0.10%) επί της 

προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του 
οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

χιλίων και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ.  

 

5. Δικαίωμα Ματαίωσης 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, διατηρεί το 

δικαίωμα: 
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α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του 

διαγωνισμού, 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή 

του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της 

Προκήρυξης. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 4. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά (σύμφωνα με τη νομική του μορφή) 

λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες, σε 

σφραγισμένο φάκελο με τν ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

 

 

 

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 

43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από 

τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

7. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά 

δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα προσκομίζεται 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης . 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από 

τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι, 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

7.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά 

δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από 

τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη αυτή 

δήλωση θα προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

 

Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) 

διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Α.Ε., δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, 

δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

7.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από 

τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

9.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης όταν αυτά 

δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψήφιου Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου 

ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη 
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αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 

εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Οι Συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

λειτουργεί νόμιμα.  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από 

τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

10. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά 

δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψήφιου Αναδόχου.  
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου 

ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη 

αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 

εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

 

Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 

στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

7.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 

ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι, 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. 

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

9.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά 

δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψήφιου Αναδόχου.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από 

τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη αυτή 

δήλωση θα προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  Πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,

όπως αναφέρονται παραπάνω, για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός).  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει, ένα 

ή περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο Ανάδοχο που προσφέρει την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα 

ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και 

ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους Αναδόχους δεν 

προσκομίζει, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, ο 

διαγωνισμός ματαιώνετα 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

για την «Προμήθεια  Εξοπλισμού» 

Αναλυτική περιγραφή προδιαγραφών 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τον Ηλεκτρονικό 

Εξοπλισμό που θα προσφέρει, λαμβάνοντας υπόψη και τον κάτωθι 

πίνακα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες είναι οι 

ελάχιστα προτεινόμενες. Ως εκ τούτου, μπορεί να προσφέρει 

υλικά/ προϊόντα με ανώτερες από τις αναγραφόμενες 

προδιαγραφές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

1. 

Ένας (1) 
εξυπηρετητ
ής 
(Server)  

[Main 
Server] 

System features 

Processor 

>= τύπου Intel® Xeon® E5-2670 (8 core, 
2.60 GHz, 20MB, 115W) 

Number of processors 

>= 2 

Processor core available 

8 

Form factor (fully configured) 

Rack (2U) 

Power supply type 

>= (2) 750W 

Expansion slots 

>= 6 

 

Memory 

Memory, installed 

64GB 

(8) X 8GB Dual Rank x4 PC3L-10600 
(DDR3-1333) Reg CAS-9 LP Memory Kit 

Memory slots 

24 DIMM slots 

Memory type 

PC3L-10600R-9 (Low voltage DIMM) 

 

1 

javascript:%20void(0);
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Storage 

Included hard drives supports up to 8 
SFF 

(2) X 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-
inch) 

SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive;  

Included Optical drive 

(1)12.7mm Slim SATA DVD-RW JackBlack 
Optical Drive 

 

Controller Cards 

 

Network controller 

(1) 1Gb Ethernet Adapter 4 Ports 

Storage controller 

Smart Array  

τύπου P420i /  >=512MB FBWC 

ή  

PERC H710 Integrated RAID Controller  

with >= 512MB NV Cache 

 

 

Security management 

 

Infrastructure management 

iLO 4 Management Engine with Insight 
Control Management - License included 

ή  

iDRAC7 Enterprise with VFlash, 8GB SD 
Card 
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Συμπεριλαμβάνετε 

 

Εγγύηση 

Server Warranty includes 3-Year Parts, 
3-Year Labor, 3-Year Onsite support 
with next business day response. 

Rail kits 

2U SFF Rail Kit 

Cable Management Arm 

(2) x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) 

Τεκμηρίωση συστήματος 

Electronic System Documentation 

 

2. 

Ένας (1) 
εξυπηρετητ
ής 
(Server)  

[Testing 
Server] 

 

System features 
 

Processor 

τύπου Intel® Xeon® E5-2620 (6 core, 2 
GHz, 15MB, 95W) 

Number of processors 

>=1 

Processor core available 

>=6 

Form factor (fully configured) 

1U 

Power supply type 

(2) 460W Platinum Plus hot plug power 
supply kit Common Slot 

Expansion slots 

>= (2) PCIe; For detail descriptions 
reference the QuickSpec 

1 
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Memory 
 

Memory, installed 

32GB RDIMM 

(4) X 8GB Dual Rank x4 PC3L-10600 
(DDR3-1333) Reg CAS-9 LP Memory Kit 

Memory slots 

24 DIMM slots 

Memory type 

PC3L-10600R-9 (Low voltage DIMM) 

 

 

Storage 
 

Included hard drives supports up to 8 
SFF 

(2) X 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-
inch) 

SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive;  

Included Optical drive 

(1) 12.7mm Slim SATA DVD-RW JackBlack 
Optical Drive 

 

Controller Cards 
 

Network controller 

1Gb Ethernet Adapter 4 Ports per 
controller 

Storage controller 

τύπου P420i /  >=512MB FBWC 

ή 

τύπου PERC H310 Integrated RAID 
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Controller 

 

Security management 
 

Infrastructure management 

iLO 4 Management Engine with Insight 
Control Management - License included 

ή  

iDRAC7 Express 

 

 

Συμπεριλαμβάνετε 

 

Εγγύηση 

Server Warranty includes 3-Year Parts, 
3-Year Labor, 3-Year Onsite support 
with next business day response. 

Rail kits 

Cable Management Arm 

(2) x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) 

Τεκμηρίωση συστήματος 

Electronic System Documentation 

 

3. 

Ένας (1) 
εξυπηρετητ
ής 
(Server)  

[Backup 
Server] 

 

System features 
 

Processor 

τύπου Intel® Xeon® E5-2620 (6 core, 2 
GHz, 15MB, 95W) 

Number of processors 

>=1 

Processor core available 

1 
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>=6 

Form factor (fully configured) 

1U 

Power supply type 

(2) 460W Platinum Plus hot plug power 
supply kit Common Slot 

Expansion slots 

>= (2) PCIe; For detail descriptions 
reference the QuickSpec 

 

Memory 
 

Memory, installed 

32GB RDIMM 

(4) X 8GB Dual Rank x4 PC3L-10600 
(DDR3-1333) Reg CAS-9 LP Memory Kit 

Memory slots 

24 DIMM slots 

Memory type 

PC3L-10600R-9 (Low voltage DIMM) 

 

Storage 
 

Included hard drives supports up to 8 
SFF 

(2) X 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-
inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard 
Drive;  

(6) X 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-
inch) SC  Midline 1yr Warranty Hard 
Drive 

 

Included Optical drive 

(1) 12.7mm Slim SATA DVD-RW JackBlack 



Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

46 

Optical Drive 

 

Controller Cards 
 

Network controller 

(1)1Gb Ethernet Adapter 4 Ports per 
controller 

Storage controller 

τύπου P420i /  >=512MB FBWC 

ή 

τύπου PERC H710 Integrated RAID 
Controller, 1GB NV Cache 

Security management 
 

Infrastructure management 

iLO 4 Management Engine with Insight 
Control Management - License included 

ή  

iDRAC7 Express 

Συμπεριλαμβάνετε 

 

Εγγύηση 

Server Wa rranty includes 3-Year 
Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite 
support with next business day 
response. 

Rail kits 

Cable Management Arm 

(2) x Rack Power Cord 2M (C13/C14 12A) 

Τεκμηρίωση συστήματος 

Electronic System Documentation 

 

4. Περίβλημα Βάση 1 
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- Rack 
42U, PDU, 
UPS 

 

 

42U Rack with Doors and Side Panels, 
Standard Packaging 

Υπηρεσίες υποστήριξης 

3Yr Basic Warranty - Next Business Day 

Υπηρεσίες: Εγκαταστάσεις 

Installation of a Rack 

Παρεχόμενα Καλώδια 

5x Rack Power Cord 4M (C13/C14, 10A, 
250V) - Kit  

5x Rack Power Cord 3.5M (C19/C20, 16A, 
250V), Also for connecting UPS to PDU 
– Kit 

Μονάδες διανομής τροφοδοσίας (PDU) 

PDU LCD-Metered, Full-Height, 3ph 16A 
400V, In(IEC309-16A & 3M cord) 
Out(21*C13+6*C19) 

PDU Temperature/Humidity Sensor for 
Metered & Managed PDUs  

 

Κιτ βοηθητικού εξοπλισμού ερμαρίου 

Set of 4 Fans for 42U 

Βοηθητικός εξοπλισμός 

(2) x 2U Closeout Filler Panel For 
Dell Racks, Steel, 10-Pack  

Μονάδα  UPS 

2U Rack UPS,  

>=2KVA, 230V, incl. Cable Pack (της 
ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας με το 
προσφερόμενο rack  και τους 
εξυπηρετητές) 

Βοηθητικός εξοπλισμός UPS 

UPS Network Management Card 

Υπηρεσίες υποστήριξης 

3Yr Parts Only Warranty Included 
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5. 
Δρομολογητ
ής 
(Router) 

 

Multimode VDSL2/ADSL2+ Router (Annex 
A) 

ADSL Modem / Router 

4-port 10/100 Mbps managed switch with 
autosensing MDI/MDX for autocrossover, 
CON/AUX port 

IP and IP services features  

IEEE 802.11n draft 2.0 standards-based 
access point with 802.11 b/g 
compatibility 

Automatic rate selection for 802.11g/n 

Captive omnidirectional 2-dBi gain 
dipole antennas 

2 x 3 MIMO radio operation 

Removable antennas on Cisco 881W 
models 

Wi-Fi 802.11n Draft v2.0 certified 

Autonomous or unified access point 

Cisco WCS support for monitoring of 
autonomous-mode access points 

Option to maximize throughput or 
maximize range 

Software-configurable transmit power 

Radio roles, including access point, 
root bridge, nonroot bridge, and 
workgroup bridge 

Wi-Fi Multimedia (WMM) certification 

Traffic specifications (TSPEC) Call 
Admission Control (CAC) to ensure 
voice quality is maintained 

Unscheduled Automatic Power Save 
Delivery (UPSD) to reduce latency 

Routing Information Protocol Versions 
1 and 2 (RIPv1 and RIPv2)  

Generic routing encapsulation (GRE) 
and Multipoint GRE (MGRE)  
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Cisco Express Forwarding  

Standard 802.1d Spanning Tree Protocol  

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)  

Network Address Translation (NAT)  

Dynamic Host Configuration Protocol 
(DHCP) server, relay, and client  

Dynamic Domain Name System (DNS)  

DNS Proxy  

DNS Spoofing  

Access control lists (ACLs)  

ATM features (ADSL and G.SHDSL  

ATM models only)  

ATM Variable Bit Rate real-time (VBR-
rt)  

ATM Unspecified Bit Rate (UBR), 
Constant Bit Rate (CBR), and Variable 
Bit Rate non-realtime  

(VBR-nrt)  

 ATM operations, administration, and 
maintenance (OA&M) support for F5 
Continuity Check;  

segment and end-to-end loopback; and 
Integrated Local Management Interface 
(ILMI) support  

TX ring adjustment  

Virtual-circuit (VC) bundling  

Per-VC queuing  

Per-VC traffic shaping  

10 ATM virtual circuits on the 886, 
887, and 888 models 

4 ATM virtual circuits on the 886VA 
and 887VA models  

RFCs 1483 and 2684  

Point-to-Point Protocol over ATM 
(PPPoA)  



Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

50 

PPP over Ethernet (PPPoE)  

Switch features  

Auto Media Device In/Media Device 
Cross-Over (medium dependent interface 
(MDI)/MDI crossover  

(MDX)  

Eight 802.1Q VLANs  

MAC filtering  

Two-port 802.3af and Cisco compliant 
PoE  

Switched Port Analyzer (SPAN)  

Storm Control  

Smartports  

Security features Secure connectivity:  

SSL VPN for secure remote access  

Hardware-accelerated DES, 3DES, AES 
128, AES 192, and AES 256  

Public-key-infrastructure (PKI) 
support  

20 IPsec tunnels  

Cisco Easy VPN Client and Server  

NAT transparency  

Zone-based policy firewall:  

Stateful inspection transparent 
firewall   

Advanced application inspection and 
control  

Secure HTTP (HTTPS), FTP, and Telnet 
authentication proxy  

Dynamic and static port security 

Cisco IOS Software Release >= 15.1(4)M 

 

6. 
Μεταγωγέας 
(Switch) 

Μεταγωγέας τύπου 3560-X series 

24 Ethernet 10/100/1000 ports and 4 

1 
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SFP-based Gigabit Ethernet ports 

Power over Ethernet (PoE) support  

1RU fixed-configuration, multilayer 
switch  

Enterprise-class intelligent services 
delivered to the network edge  

Standard Multilayer Software Image 
(SMI) installed  

Basic RIP and static routing, 
upgradable to full dynamic IP routing 

Management platform: Cisco IOS CLI, 
Cisco Network Assistant, SAA  

32 Gbps forwarding bandwidth  

Forwarding rate based on 64-byte 
packets: 38.7 Mpps 

128 MB DRAM  

32 MB Flash memory 

Configurable up to 12,000 MAC 
addresses  

Configurable up to 11,000 unicast 
routes  

Configurable up to 1000 IGMP groups 
and multicast routes  

Configurable maximum transmission unit 
(MTU) of up to 9000 bytes, with a 
maximum Ethernet frame  

size of 9018 bytes (Jumbo frames), for 
bridging on Gigabit Ethernet ports, 
and up to 1546 bytes for  

bridging of Multiprotocol Label 
Switching (MPLS) tagged frames on 
10/100 ports 

 

7. Οθόνη 27’’ 

 

Μέγεθος οθόνης 27 ίντσες με αναλογία 
16:9 

LED με ευρεία γωνία θέασης 

6 
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Φωτεινότητα 300 cd/m² 

Λόγος αντίθεσης: Δυναμική αντίθεση 
Mega Dynamic Contrast Ratio ∞ 
(Στατικός λόγος αντίθεσης 1000:1) 

Ανάλυση 1920 x 1080 

Χρόνος απόκρισης 5 ms (GTG) 

Γωνία θέασης (Οριζόντια / Κάθετη) 178° 
/ 178° 

Χρώματα οθόνης 16,7 εκατομμύρια 

Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ 

Τροφοδοσία AC100 - 240 V 50 /60 Hz 

Κατανάλωση ρεύματος 23 W (τυπική) 

Κατανάλωση ρεύματος (Σύστημα 
εξοικονόμησης ενέργειας DPMS) 0,3 W 
(τυπική) 

Κατανάλωση ρεύματος 0,3 Watt (τυπική) 
(Κατάσταση αναμονής) 

1 x D-Sub 

1 x HDMI 

Έξοδος ήχου 

Eco Saving, Magic Upscale, Λογισμικό 
Multi Screen, Samsung MagicBright3, 
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, 
MagicTune, Ρύθμιση μεγέθους εικόνας 
Υποστηρίζονται 

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα 
Windows, Mac 

Πιστοποίηση Windows 8 

 

8. 
Laptop 
15,5’’ 

 

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας 

Intel Core i7-4500U 

with Turbo Boost up to 3.00 GHz 

4 MB - L3 Cache 

 

6 
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Μνήμη 

8 GB DDR3 SDRAM 

Τύπος μνήμης PC3L-12800 

Ταχύτητα μνήμης (MHz) 1600 

Χωρητικότητα 

1000 GB SATA (5400 rpm) + 16 GB NAND 
Flash 

Μονάδα οπτικού δίσκου 

Μονάδα Blu-ray Disc™ (BDXL™) με DVD 
SuperMulti  

 

Οθόνη 

Επεξεργασία επιφάνειας Αντανάκλαση 

Οθόνη αφής Ναι 

15.5" LED TFT ( WXGA++ ) - 16:9 

Ανάλυση 1.920 x 1.080 

 

Γραφικά 

Nvidia GeForce GT 735M & Intel HD 
Graphics 4000 

 2 GB memory 

 

Διασυνδέσεις 

Κάμερα web HD - 1280 x 720 

Ethernet 10/100/1000Mbps 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n 

Bluetooth 4.0 HS 

1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0  

1 x HDMI 

Microsoft Windows 8, 64bit 

Βάρος με παρεχόμενη μπαταρία (kg):  
<=2,6 
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9. 
Laptop 
15,6’’ 

 

Οθόνη LED 15,6 ιντσών 

LED-Backlit Glossy Display 

Επεξεργαστής Intel Core i3 2328M 
2,20GHz 

Μνήμη 4GB 

Σκληρός Δίσκος 500GB 

VGA Intel HD3000 

Λειτουργικό Windows 8 64bit 

Gigabit, 802.11b/g/n/, Bluetooth, HDMI 

Καθαρό βάρος <=2,360 KG 

 

4 

10
. 

Smart TV 

 

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες: 37 

Τύπος Panel : LED 

Smart TV 

Τεχνολογία 3D 

Συχνότητα Σάρωσης Εικόνας: 200Hz 

Full HD 

16:9 

3D HyperReal Engine, Wide Color 
Enhancer Plus 

Dolby Digital Plus / Dolby Pulse, dts 
2.0 + Digital Out 

Wi-Fi Direct 

 

1 

11
. 

Κινητό 
Τηλέφωνο  

 

 

Λειτουργικό σύστημα Windows 

Chipset Qualcomm MSM8960 Snapdragon 
CPU Dual-core Krait 1.5 GHz 
GPU Adreno 225 

1 
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Super AMOLED capacitive touchscreen, 
16M colors 

4,8'' 

1280 x 720 pixels 

16M COLORS 

Συνδεσιμότητα Wi-Fi 

GPS Δέκτης  with A-GPS support and 
GLONASS 

MP3 PlayerMP3 και MP4 

Μνήμη16000 MB 

microSD 

 

12
. 

Κινητό 
Τηλέφωνο  

 

 

Λειτουργικό σύστημα Google Android 4.0 

Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 

WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 

LCD display - colour - 4.8" 

Ενσωματωμένη μνήμη 16 GB 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n 

Bluetooth 4.0 with A2DP 

Ραδιόφωνο, MP3 Player, Α-GPS Δέκτης 

Κάμερα 8 Megapixel 

 

1 

13
. 

Κινητό 
Τηλέφωνο  

 

 

Λειτουργικό Σύστημα: iOS 6  

Apple Dual Core A6 1.2GHz 

PowerVR SGX 543MP3 (triple-core 
graphics) 

Μνήμη: 1GB RAM 

4.0" Retina έγχρωμη ευρεία Multi-Touch 
Ανάλυση 1136 x 640 pixel στα 326 ppi 
Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n 2.4GHz 
και 5GHz) 

1 
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Bluetooth 4.0 με υποστήριξη A2DP 
 

14
. 

Ταμπλέτα 
9,7’’ 

 

1.4GHz τύπου Apple A6X Dual Core 

LED-backlit IPS LCD Capacitive, 16M 
Χρωμάτων 

1536 x 2048 | 9.7" 

iOS 6 

16GB 

 

1 

Να αναφερθεί η ονομασία και η τρέχουσα 
έκδοση του λογισμικού. 

Να αναφερθεί ο διανομέας και 
κατασκευαστής του λογισμικού. 

Να προσφερθεί ένα ενιαίο προϊόν που να 
καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών 
που ακολουθούν. 

Να προσφερθεί ένα τεμάχιο λογισμικού 
που να καλύπτει τις ζητούμενες 
απαιτήσεις. 

Το λογισμικό πρέπει να είναι SDK 
(Software Development Kit) για την 
ανάπτυξη εφαρμογών (ή την ενσωμάτωση 
σε τρίτες εφαρμογές) δυνατοτήτων 
συλλογής δεδομένων από έγγραφα με 
χρήση τεχνολογιών ICR (αναγνώριση 
χειρόγραφων χαρακτήρων) / OCR 
(αναγνώριση μηχανογραφημένων 
χαρακτήρων)/ OMR (αναγνώριση 
checkmark) /OBR (αναγνώριση barcode). 

Το λογισμικό πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα αυτοματοποιημένης συλλογής 
δεδομένων από στατικές φόρμες (fixed 
forms). 

15
. 

 Κιτ 
Ανάπτυξης 
Λογισμικού 
(SDK) 
Συλλογής 
Δεδομένων 
από 
Έγγραφα 

 

Το προϊόν πρέπει να διαθέτει εργαλείο 
για την δημιουργία τυποποιημένων 
περιγραφών για την αναζήτηση δεδομένων 
από έγγραφα τα οποία δεν είναι 
δομημένα, (οπότε δεν θα είναι γνωστή η 
ακριβής θέση των προς αναγνώριση 
πεδίων εκ των προτέρων). 

1 
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Το λογισμικό πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα αναγνώρισης εντύπων και 
χειρόγραφων Ελληνικών και Αγγλικών 
χαρακτήρων με υποστήριξη ελληνικών και 
Αγγλικών λεξικών. 

Να   αναφερθούν   οι   ελάχιστες 
προδιαγραφές   εγκατάστασης του 
σταθμού εργασίας (workstation) που θα 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της 
τελικής εφαρμογής. 

Το προϊόν πρέπει να έχει  τη 
δυνατότητα εισαγωγής εικόνων από 
αρχεία: 

 TIFF 

 JPEG 

 JPEG2000 

 PNG 

 PDF 

 BMP 

Το προϊόν πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
αναγνώρισης: 

 Έντυπων χαρακτήρων (OCR) 

 Χειρόγραφων χαρακτήρων (ICR) 

 Check boxes (OMR) 

 Γραμμωτών κωδικών (Barcode) 

Το προϊόν πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
αυτοματοποιημένου ελέγχου των τιμών 
των πεδίων με χρήση εύρους τιμών. 

Το προϊόν πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
αυτοματοποιημένου ελέγχου των τιμών 
των πεδίων με χρήση αναζητήσεων σε 
βάσεις δεδομένων. 

Το προϊόν πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
αυτοματοποιημένου ελέγχου των τιμών 
των πεδίων με χρήση ελέγχων γραμμένων 
σε script. 

Το προϊόν πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα εξαγωγής των εικόνων στις 
ακόλουθες μορφές: 

 TIFF 

 JPEG 
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 JPEG2000 

 PNG  

 PCX 

 BMP 

 PDF με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου 

 PDF/Α με δυνατότητα αναζήτησης 
κειμένου 

 MRC PDF με δυνατότητα αναζήτησης 
κειμένου 

Το    προϊόν    πρέπει    να    δίνει 
τη    δυνατότητα    εξαγωγής    των 
συλλεχθέντων πεδίων  στις ακόλουθες 
μορφές αρχείων: 

 XML 

 CSV 

 XLS 

 TXT 

 DBF 

Το προσφερόμενο λογισμικό SDK να 
υποστηρίζει το πρότυπο COM και να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε C/C++,VB6, 
VB, .Net, Delphi. 

Το προσφερόμενο λογισμικό SDK να 
περιλαμβάνει κλάσεις Java οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
εφαρμογές Java. 

Η εγκατάσταση του SDK λογισμικού να 
περιλαμβάνει δείγματα πηγαίου κώδικα 
τουλάχιστον στις κάτωθι γλώσσες 
προγραμματισμού: C/C++, VB6, VB.Net, 
C#, Delphi. 

Το προσφερόμενο λογισμικό SDK να 
υποστηρίζει περιβάλλον MS Windows. 

Το προσφερόμενο λογισμικό θα 
περιλαμβάνει και ειδική άδεια 
εκτέλεσης της τελικής εφαρμογής που θα 
αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο. Η άδεια 
εκτέλεσης (Runtime License) θα πρέπει 
να καλύπτει τις ανάγκες του φορέα όσον 
αφορά το μέγιστο πλήθος των σελίδων 
προς επεξεργασία ανά έτος το οποίο 
ανέρχεται στις 100.000 σελίδες. 
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Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει εφαρμογή 
συλλογής δεδομένων από έγγραφα με 
χρήση του προσφερόμενου SDK λογισμικού 
σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει 
υπηρεσίες εγκατάστασης του λογισμικού 
SDK σε Η/Υ του Φορέα. Να αναφερθούν οι 
ελάχιστες προδιαγραφές Η/Υ που 
απαιτούνται. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει 
υπηρεσίες εγκατάστασης της εφαρμογής 
που ανέπτυξε σε Η/Υ του Φορέα. Να 
αναφερθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές 
Η/Υ που απαιτούνται. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει 
υπηρεσίες εκπαίδευσης των χρηστών της 
εφαρμογής συλλογής δεδομένων από 
έγγραφα που ανέπτυξε. 

Το λογισμικό SDK καθώς και η εφαρμογή 
συλλογής δεδομένων που θα αναπτυχθεί 
από τον ανάδοχο πρέπει να συνοδεύονται 
από εγγύηση ενός έτους, δηλαδή την 
επιδιόρθωση τυχόν κατασκευαστικών 
λαθών, την τεχνική υποστήριξη, καθώς 
και την παροχή νέων αναβαθμίσεων και 
εκδόσεων του προϊόντος. 

Το λογισμικό SDK καθώς και η εφαρμογή 
συλλογής δεδομένων που θα αναπτυχθεί 
από τον ανάδοχο πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης 
πέραν του ενός έτους.   

 

Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η 

σχετική σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους 

τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 

Υποέργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων μερών. 

2. Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα επί τη βάσει 

του κειμένου του Σχεδίου Σύμβασης που περιέχεται στο 

Παράρτημα 3 της παρούσας διακήρυξης. Η Σύμβαση συνίσταται 
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στην συμπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων του Σχεδίου 

Σύμβασης που επισυνάπτεται στην διακήρυξη με το Παράρτημα 

3 αυτής και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, βάσει 

της προσφοράς του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός 

στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με 

την κατακύρωση του διαγωνισμού. Η Σύμβαση ρυθμίζει τις 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και 

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Δεν χωρεί 

οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης του 

Παραρτήματος 3. 

3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα 

παραρτήματά 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 τεχνική και οικονομική προσφορά 

του Αναδόχου. 

4. Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται 

μετά τη σύναψή της . 

5. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον 

δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, 

παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της 

αρχικής σύμβασης» 

6. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, καλείται έγγραφα να προσέλθει να 

υπογράψει την σύμβαση. Υποχρεούται δε να ανταποκριθεί 

στην πρόσκληση αυτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

έγγραφη ενημέρωση.  

7. Το κόστος και η ευθύνη έκδοσης οιωνδήποτε αδειών ή 

εγκρίσεων που αφορούν  στην πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής 

και τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση του υποέργου, 

βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή, λαμβανομένης υπόψη της 

απόφασης ένταξης του υποέργου και της Προγραμματικής 

Σύμβασης.  
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΤΜΧ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1. 
Εξυπηρετητής (Server) [Main 
Server] 

1  

2. 
Εξυπηρετητής (Server) [Testing 
Server] 

1  

3. 
Εξυπηρετητής (Server) [Backup 
Server] 

1  

4. Περίβλημα - Rack 42U, PDU, UPS 1  

5. Δρομολογητής (Router) 1  

6. Μεταγωγέας (Switch) 1  

7. Οθόνη 27’’ 6  

8. Laptop 15,5’’ 6  

9. Laptop 15,6’’ 4  

10. Smart TV 37” 1  

11. Κινητό Τηλέφωνο  1  

12. Κινητό Τηλέφωνο  1  

13. Κινητό Τηλέφωνο  1  

14. Ταμπλέτα 9,7’’  1  

15. 
Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (SDK) 
Συλλογής Δεδομένων από Έγγραφα 

1  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 23% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΤΜΧ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
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Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

«Προμήθεια ……………………………….» 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Αριθμός προσφοράς: ………………………………(Συμπληρώνεται από την 
Υπηρεσία) 

Ημερομηνία Υποβολής: ………………………….(Συμπληρώνεται από την 
Υπηρεσία) 

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ………………………………………………………… 

Πλήρης ονομασία: ………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ : 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο: …………………  Fax: ………………..    

Email: ……………………..  

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού. 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του κύριου ανάδοχου φορέα 
(νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα)  

……………………………………………………………………… 

Φορείς της ένωσης ή της κοινοπραξίας: 

 

 

A/A Ρόλος στην 
Ένωση 

Ονομασία Συντομογραφία 

1 Ανάδοχος 
φορέας 

 

  

2 Φορέας   
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# Υπεργολάβος 

 

  

# …………   

 

Στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά 

 

Να συμπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιμοποιήστε όσα 
αντίγραφα είναι απαραίτητα. 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ………………………………………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο: 
 
 
……………………………….………………………….......................................
......... 

Τηλέφωνο: ………………………… 

Fax:   …………………………………… 

Email:………………………….…………………………………….………………… 

Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: ……………………………….  (κύριος ανάδοχος, 
απλός φορέας ή υπεργολάβος) 

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση 
για τον οργανισμό μου είναι ακριβή και ότι ο οργανισμός/ 
εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει. 
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου………………………………………………. 

 

Ημερομηνία: …………………………  

 

Υπογραφή: ………………………………………… 

 

Σφραγίδα 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Τίτλος έργου: “Προμήθεια Εξοπλισμού ” 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Συμβάλλονται:    

Α. Ο Νικόλαος Αβούρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και 

Ανάπτυξης ως νόμιμος εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή) 

Β. Η …………..  Δ/νση  …………., ………., ………., ΑΦΜ …………,  ΔΟΥ ……….     

(ο Ανάδοχος) 

Γ. Επιστημονικός Υπεύθυνος (καθ. Βουτσινάς Βασίλειος) στα 

πλαίσια του Έργου «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με 

Αυτισμό βασιζόμενο σε ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα 

(ΠΑΥΕΥΣ)» 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο 

Σύμφωνα με: 

1) την υπ’ αριθμόν ……. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής 

Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 

2)  την από …-…-……  προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων 

……. και 

3) την από ….. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ 

ο Α. εκ των συμβαλλόμενων  ο οποίος στο εξής θα καλείται 

Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων  ο 

οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την προμήθεια του  

………………………………………………………………. 

(στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια του έργου «Πρότυπο 
Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό βασιζόμενο σε ένα ευφυές 
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πληροφοριακό σύστημα (ΠΑΥΕΥΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον 
Γ. συμβαλλόμενο καθ. κ. Βασίλειο Βουτσινά. Το έργο 
συχγρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα 

Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού  ΕΥΡΩ 

(€40.650,41) και επιπλέον ΦΠΑ  ΕΥΡΩ (€9.349,59) 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, 

είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη 

και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο 

Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την 

υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 

α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, 

ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρμολόγησης ή/και της θέσης 

σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων.  

γ) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών 

και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 

ε) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για 

την υλοποίηση του Έργου 

στ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και 

οδηγιών 

ΑΡΘΡΟ 4. Πληρωμή 

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις 
χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό 
υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: 
 
Το συνολικό συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, 
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συμπεριλαμβανομένης και της ταχύρυθμης εκπαίδευσης του 
προσωπικού του εργαστηρίου στη χρήση του οργάνου. 
 
 
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μετά τη διενέργεια της 
παραλαβής του εξοπλισμού ή και αργότερα εντός της περιόδου 
εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος 
θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τμήματα του 
εξοπλισμού, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 5. Διάρκεια έργου 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι μέγιστο τριάντα 
(30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης προμήθειας. 

Αρθρο 5α  Μεταθεση προθεσμιας εκτελεσης 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΠΠΕ, διατηρεί 
μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του 
Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή 
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό 
επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα <πλήθος Ημερών> 
και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει 
εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος 
εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. 

 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας 
εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της 
Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή 
πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε 
περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος 
που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, 
υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της 
προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, 
παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, 
ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου –η οποία 
αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση 
και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.  
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 Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων 
της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω 
διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται 
σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος 
δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης 
των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό 
χρονοδιάγραμμα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, 
με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται 
δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, 
τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν 
συνεπάγονται κυρώσεις και το συμβατικό τίμημα όπως έχει 
οριστεί ανωτέρω δεν αλλάζει. 

 

Άρθρο 5β : Καθυστερήσεις εκτέλεσης 

 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου 
εντός της προθεσμίας ή των προθεσμιών που ορίζονται στη 
Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και 
ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, 
πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης μεταξύ της 
ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η 
μετάθεσή της ή η παράτασή της και της ημερομηνίας κατά την 
οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, κατά ποσοστό 2 
τοις χιλίοις επί της συμβατικής αξίας του μέρους του Έργου 
στο οποίο αφορά και του μέρους του Έργου το οποίο 
επηρεάζεται χρονικά από την καθυστέρηση.  

 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά 
υπολογιζόμενη Συμβατική Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% 
της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού 
ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Παραλαβή – Οριστική Παραλαβή 

 Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική 
Παραλαβή του εξοπλισμού από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει 
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού και 
έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
παράδοσης του εξοπλισμού. Σε περίπτωση ζημίας μέρους του 
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εξοπλισμού κατά τη μεταφορά, ο προμηθευτής οφείλει να 
αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 

 Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του 
υπό προμήθεια είδους για περίοδο τουλάχιστον 24 μηνών από 
την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.  

 Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής 
παράδοσης του εξοπλισμού. 

 Τα δικαιώματα επί του βασικού λογισμικού που ο Ανάδοχος 
εγκαθιστά στον εξοπλισμό, παραμένουν στους νόμιμους 
δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποκτά τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους 
και προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση 
κατασκευαστής τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 6α  Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών 

 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να 
παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης 
καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να 
συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα 
Παραρτήματα της Σύμβασης. 

 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή 
προβλέπεται στα Παραρτήματα της Σύμβασης, θα πρέπει να 
υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. 
Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή 
υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με 
την περίπτωση 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Α. Γενικές υποχρεώσεις 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις 

αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 

Β. Παράδοση Συστήματος 

 Ο εξοπλισμός ασφαλίζεται για τη μεταφορά έναντι όλων των 
κινδύνων με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 
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 Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στους χώρους του 
Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & 
Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας, Ρίο Πατρών 26504. 

 Για μέρος του εξοπλισμού, είναι δυνατόν να ζητηθεί είτε η 
παράδοσή του είτε η μετεγκατάστασή του σε χώρο των 
συνεργαζόμενων φορέων στην Αθήνα.  

 

Γ. Αποζημιώση 

 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση 
τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη 
χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 
υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους 
του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.  

 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε 
ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα 
του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για 
την υλοποίηση του Έργου.  

 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 
αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή 
δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του 
αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. 

Δ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την ΕΠΠΕ ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους 
τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που 
ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις 
ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση 
και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων 
ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, 
ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως 
αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην προσφορά που 
κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 

 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την ΕΠΠΕ ότι όλος ο εξοπλισμός θα 
είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος. 

 Για χρονικό διάστημα <24> μηνών από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισμού κάθε είδους και του λογισμικού κάθε 
είδους που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου, που 
καλείται «Περίοδος Εγγύησης», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα 
παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης χωρίς καμία οικονομική 
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επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.  Ο εξοπλισμός και το 
λογισμικό νοούνται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του 
Αναδόχου από τη στιγμή της εγκατάστασής τους. Το χρονικό 
διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής τους 
παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην Περίοδο Εγγύησης.  

 Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα 
λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του 
έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται κατά 
την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα 
ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με 
σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην 
υλοποίηση.  

 Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής 
συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του 
εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε 
αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το 
επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος 
και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν 
ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, 
η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση 
του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του 
Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη 
όρο της σύμβασης. 
 

Αρθρο 9 .Εμπιστευτικότητα 

 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση 
του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 
των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι 
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει 
την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο 
της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση 
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κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή 
της στο μέλλον. 

 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις 
σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 
Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η τυχόν  Επιτροπή 
Ελέγχου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την 
Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε 
κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με 
την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά 
ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του 
Έργου ή του Αναδόχου. 

 

Αρθρο 10 : Υποκατάσταση αναδόχου 

 Η υποκατάσταση του αναδόχου στο σύνολο ή μέρος της σύμβασης 
προμήθειας απαγορεύεται.   

 

Αρθρο 11. Υπεργολαβία 

 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει 
τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για 
το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. 

 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των 
υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 
ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να 
χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής 
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει 
προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα 
του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, 
μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη 
συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την 
ανάθεση της Σύμβασης.  
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 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 
αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη 
και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην 
περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας 
Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από 
κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

Αρθρο 12: Αθέτηση και καταγγελία της Σύμβασης  

Α. Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΠΠΕ, δικαιούται 
να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται 
στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές 
Εντολές  

γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες 
υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  

δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή 
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή 
γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του 

 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την χρονική 
στιγμή  που αυτή κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, 
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι 
αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία 
θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει  
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 
θεραπευθείσα. 

 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της 
Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής: 



Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

75 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, 
έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που 
πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για 
την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα 
Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει 
εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να 
μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν 
το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  
ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και 
ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι 
και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους 
του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 
ημερομηνία καταγγελίας. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις 
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων  

 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα 
παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και 
αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει 
ακόμα πληρώσει.   

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον 
Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του 
ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην 
αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 
εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον 
προοριζόμενο σκοπό . 

 

Β, Καταγγελία εκ μέρους του Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού 
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, 
εφόσον αυτή: 

 μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στη Σύμβαση, 
για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποζημιώνει τον προμηθευτή για το μέχρι στιγμής παρασχεθέν 
έργο.  

ΑΡΘΡΟ 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά 
Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο 
δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

 Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον 
συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση 
προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε 
διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 

 

Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας 

σύμβασης αποτελούν οι όροι της από …….. προσφοράς του Αναδόχου 

και την από……. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις τριπλούν και αφού διαβάστηκε 

και βεβαιώθηκε και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε 

τρία νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από ένα.  

                         Πάτρα  …./…./2013 

                          ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ         
(υπογραφή και σφραγίδα) 
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