
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
        ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο: 

«Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις 
ιδιωτικές κλινικές της χώρας» 

 
στο πλαίσιο της πράξης: 

«Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

  ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)                       Μαρούσι, 29/05/2015                                                                                                    

                                                                                Αρ. πρωτ.: 2297 

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

Γραφείο: Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Διεύθυνση: Αγράφων 3-5 

Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι 

Πληροφορίες: Ζακυνθινός Τηλέμαχος 

Τηλ: 210 5212890 

Fax: 210 5212831 

Ιστοσελίδα: www.keelpno.gr 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία 
και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας. 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Έδρα της αναθέτουσας αρχής (Αγράφων 3-5, 15123, 
Μαρούσι) αλλά και όπου αλλού προβλέπεται από τη 
διακήρυξη. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός και των 2 τμημάτων του έργου είναι 
40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32520,33 ευρώ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
Το υποέργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ)  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης 
υλοποίησης του έργου έως 15/11/2015. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

10/06/2015 

http://www.keelpno.gr/
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15/06/2015 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Έδρα της αναθέτουσας αρχής, Αγράφων 3-5, 151 23, 
Μαρούσι, Γραμματεία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/06/2015 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν. 2071/92 (άρθρο  26) – σύσταση του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών 

Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας 

1.2 Του Π.Δ. 358/92 – οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ. 

1.3 Την Υ1/οικ.5028/2001, ΦΕΚ 831/Β/29.6.2001, «Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.»  

1.4 Του ΠΔ.407/93, ΦΕΚ 174/Α/5.10.1993, «Εξαίρεση από το Δημόσιο Τομέα του 

Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)» 

1.5 Του Ν. 3370/05, Άρθρο 20, ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005 «Οργάνωση και Λειτουργία 

των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» μετονομασία του 

Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις 

1.6 Του ΠΔ. 238/1995, ΦΕΚ 137/Α/28.6.1995, «Εξαίρεση φορέων από τις διατάξεις 

του Ν.2286/1995» 

1.7 Την εξαίρεση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από τις διατάξεις του Ν.3580/2009 

1.8 Του άρθρου 47 του Ν.3943/2011 «Φοροδιαφυγή, ΚΦΣ, Φορολογία Κεφαλαίου, 

ΦΠΑ, ελεγκτικές υπηρεσίες / θέματα ασφαλιστικών Ταμείων κλπ», όπως ισχύει: 

1.9 Του Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα το 

άρθρο 24 όπως ισχύει 

1.10 Αναλογικά του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις. 

1.11 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε 

με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 

1.12 Αναλογικά του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου» και κυρίως για τις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στην 

παρούσα 
1.13 Της αριθμ. ΔΥ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΕΚ 398/13.12.2010 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) 

απόφασης του Υπουργού Υγείας για τον διορισμό Δ.Σ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., όπως αυτή 

στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 67510/16.06.2011, 

ΔΥ1δ/οικ. 111313/12-1-2012, ΔΥ1δ/οικ. 104402/ 13.11.2012, ΔΥ1δ οικ. 
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68383/16.07.2013, ΓΥ/οικ. 1091/20-02-2014, ΔΥ1δ/οικ. 22058/11.03.2014,  

αποφάσεις του Υπουργού Υγείας. 

1.14 Της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 24364/2.04.2015 και Α2β/Γ.Π.οικ. 29594/23.04.2015 

τροποποίησης της αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 22058/11.03.2014 

1.15 Του Ν. 3614/3.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-20013 (ΦΕΚ 

267/Α/3.12.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.16 Την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών 

προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 

δημοσίων έργων 

1.17 Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.18 Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ1502/8.12.2000) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υγεία – Πρόνοια» 2000 - 2006, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 4088/18/6/2008 όμοια Απόφαση, βάσει 

του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007, με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σε «Ειδική 

Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/τεύχος υπαλ. 

Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημ. & Ευρ. Δημόσιου 

Τομέα\30.6.2008) 

1.19 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων 

Δημοσίου Τομέα στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 

αυτός ισχύει.  

2. Τις αποφάσεις: 
 

2.1.  Την υπ’ αριθμ. 21/21-8-08 απόφαση Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την οποία 

εγκρίθηκε «Ο Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών , Υπηρεσιών & 

Μελετών (μη Τεχνικών) του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.» 

2.2  Το άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 3370/2005, ΦΕΚ Α’ 176/11.07.2005, «Το Εθνικό Αρχείο 
Νεοπλασιών, το οποίο υπαγόταν στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντάσσεται στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.». 

2.3  Την απόφαση έγκρισης υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης για την πράξη με 
τίτλο: «Ανάπτυξη Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
κατά την 17η Συνεδρίαση στις 28 Δεκεμβρίου 2011. 

 

2.4  Την με Α.Π. 594/22-02-2012 ένταξη της οριζόντιας πράξης «Ανάπτυξη του 

Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών»  

2.5.  Την υπ’ αριθμ. 4η/11.04.2012 Συνεδρίαση του ΔΣ του ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. σχετικά με 

την αποδοχή της ανωτέρω απόφασης ένταξης.  

2.6.  Την υπ’ αριθμ. Α.Π. 4442/30-09-2013 τροποποίηση της οριζόντιας πράξης 
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«Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών»  

2.7. Την υπ’ αριθμ. 4729/18-10-2013 ανάκληση της ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη 

του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 372887 στα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013’» 

2.8. Την υπ’ αριθμ. 5269/28/11/2013 ένταξη της οριζόντιας πράξης «Ανάπτυξη του 

Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ‘Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013’» 

2.9.  Την υπ’ αριθμ. 5302/Φ. Προεγκ.464106_1 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Προέγκριση απόφασης με ίδια μέσα του 

Υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις 

ιδιωτικές κλινικές της χώρας. 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 
 
Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την 

υλοποίηση του υποέργου 1 «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία 

και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Αρχείου Νεοπλασιών» όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από δεκαπέντε ημέρες (15) από την ημερομηνία 

ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (ηλεκτρονική 

διεύθυνση: www.keelpno.gr) και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ygeia-pronoia.gr)  

 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό των 

σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 

και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

Ο προϋπολογισμός κάθε τμήματος  είναι: 

 

 

 

http://www.keelpno.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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ΤΜΗΜΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1. Για το τμήμα 1 

Παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών συμβούλου για την 

τεχνική υποστήριξη και 

παρακολούθηση θεμάτων  

πληροφορικής  

20.000,00 € 

2. Για το τμήμα 2 

Παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών συμβούλου 

υποστήριξης ως προς τα 

τεχνικά θέματα της 

διαδικτυακής εφαρμογής του 

ΕΑΝ 

 

20.000,00 € 

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 

15/11/2015. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο μέχρι 15/06/2015 ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 15:00.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον 

αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους,  ή 

αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ταχυδρομική 

διεύθυνση Αγράφων 3-5, 15123, Μαρούσι. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής 

αποστολής η αναθέτουσα αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 

περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ  φάκελο στον 

οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 α.  Η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ " με κεφαλαία γράμματα 

 β.  H λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα 

 γ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 δ. Αφορά: Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του 

υποέργου 1 με τίτλο: «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα 

νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» τμήμα …… στο πλαίσιο 

της πράξης: «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» 

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και 

σφραγισμένες. 
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Οι όροι και οι απαιτήσεις του διαγωνισμού, τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να 

λάβει υπόψη του για την υποβολή της προσφοράς του, αναφέρονται στο Μέρος Α’ της 

παρούσας.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 

 

ΟΜ. ΚΑΘ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ  

Αναθέτουσα Αρχή 

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) που εδρεύει στο Μαρούσι 

οδός Αγράφων 3-5, ΤΚ 151 23 και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) που εδρεύει στο Μαρούσι 

οδός Αγράφων 3-5, ΤΚ 151 23.  

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 

Ο κος Ζακυνθινός Τηλέμαχος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, 

τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 52129890, Fax: 210 5212831, όλες τις εργάσιμες ημέρες 

10:00-12:00 

Διακήρυξη 

Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α’: Γενικοί και ειδικοί όροι, το Μέρος 

Β’: Αντικείμενο - περιγραφή της προμήθειας, Μέρος Γ': Παραρτήματα. 

Έργο 

Η παροχή υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β' της παρούσης. 

Τμήμα του έργου  

Το μέρος του συνολικού έργου, όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο 

της αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο 

λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Προσφέρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 

που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά με σκοπό τη σύναψη 

σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο 

τον προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα, ή 

πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε 

περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 

στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 
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fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

αναθέτουσας αρχής με τον προσφέροντα. 

Ανάδοχος 

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί για κάθε τμήμα του έργου και θα συνάψει σύμβαση με την 

αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην 

παρούσα. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του 

κάθε τμήματος του έργου στον ανάδοχο. 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, του κάθε 

τμήματος του έργου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. 

Συμβατικά τεύχη 

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής με τον ανάδοχο του έργου και 

όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 

ισχύος: α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. 

την οικονομική προσφορά του προμηθευτή και δ. την τεχνική προσφορά του 

προμηθευτή. 

Προϋπολογισμός 

Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 

κάθε τμήματος του διακηρυσσόμενου έργου. 

Συμβατικό τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το κάθε τμήμα του έργου. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την αναθέτουσα αρχή και θα 

έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την 

παραλαβή του παραδοτέου του κάθε τμήματος του  έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο παρών διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1, της Πράξης 

«Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», 

ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το 

έργο, για την υλοποίησή του, έχει διαχωριστεί σε 2 τμήματα, κάθε ένα από τα οποία 

περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β’ της 

παρούσας. 

1. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη και 

παρακολούθηση θεμάτων πληροφορικής. 
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2. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης ως προς τα τεχνικά 

θέματα της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΑΝ λόγω των αυξημένων απαιτήσεων 

που προέκυψαν κατά την υλοποίηση και των υποχρεώσεων που έχουν πλέον 

δημιουργηθεί με την εφαρμογή του προτύπου ISO 27001:2013. 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων τμημάτων ή για κάθε τμήμα  
χωριστά. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος τμήματος.  

Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 
αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του έργου ή προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία 
περισσότερα του ενός τμήματα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό των 

40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

Ο προϋπολογισμός κάθε τμήματος είναι: 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1. Για το τμήμα 1 

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

συμβούλου για την τεχνική 

υποστήριξη και παρακολούθηση  

θεμάτων πληροφορικής σε επίπεδο 

εταιρείας 

 

20.000,00 € 

2. Για το τμήμα 2 

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

συμβούλου υποστήριξης ως προς τα 

τεχνικά θέματα της διαδικτυακής 

εφαρμογής του ΕΑΝ. 

 

20.000,00 € 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα προκήρυξη είναι 

ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Για το τμήμα 1: 



 

13 

 

- Χορήγηση του 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, με την ολοκλήρωση του 

παραδοτέου Π.1.1 όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

- Χορήγηση του 80% του συνολικού συμβατικού τμήματος, με την ολοκλήρωση του 

παραδοτέου Π.1.3   όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

 

 
Για το τμήμα 2: 

- Χορήγηση του 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, με την ολοκλήρωση του 

παραδοτέου Π.2.1 όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

- Χορήγηση του 80% του συνολικού συμβατικού τμήματος, με την ολοκλήρωση των 

παραδοτέων Π.2.3 και Π.2.4 όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

 

 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

από το αρμόδιο Υπουργείο χρηματοδότησης της πράξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  ορίζεται σε χρονικό διάστημα 

από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 15/11/2015. 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Ο ανάδοχος στην προσφορά του θα προτείνει τη δομή των παραδοτέων και σύντομη 

περιγραφή του περιεχομένου καθένα εξ’ αυτών. 

Αναλυτικότερα, τα ζητούμενα παραδοτέα, καθώς και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσής 

τους έχει ως εξής: 

 

 

Για το τμήμα 1: 

Παραδοτέα 
Χρόνος παράδοσης  
 

Π.1.1 – Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και 
προτάσεις διορθωτικών ενεργειών 

2 εβδομάδες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

Π.1.2 – Ενέργειες υποστήριξης για τον έλεγχο της πλήρους 
και απαρέγκλιτης εφαρμογής του συστήματος ISO 27001 – 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού ΕΑΝ 

10 εβδομάδες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

Π.1.3 –  Ενέργειες υποστήριξης – αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών 

2/11/2015 

 

 

 



 

14 

 

Για το τμήμα 2: 

Παραδοτέα 
Χρόνος παράδοσης  
 

Π.2.1 – Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και 
προτάσεις διορθωτικών ενεργειών 

2 εβδομάδες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

Π.2.2 – Τεκμηρίωση - επικαιροποίηση τεχνικών 
εγχειριδίων διαχείρισης και λειτουργίας των υποδομών 
της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΑΝ  

 6 εβδομάδες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

Π.2.3 – Παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος καλής 
λειτουργίας των υποδομών της εφαρμογής του ΕΑΝ - 
Ενέργειες υποστήριξης του συνόλου των χρηστών 

2/11/2015 

Π.2.4 –  Ενέργειες συνεχούς υποστήριξης του συνόλου 
των χρηστών – επίλυση προβλημάτων του εξοπλισμού και 
επίλυση προβλημάτων του δικτύου του ΕΑΝ 

2/11/2015 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

οδηγίες που του ανατίθενται στη βάση της σύμβασης με την προσήκουσα επιμέλεια 

και τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 

προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία 

ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, του 

προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας 

που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από 

τον ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 

αυτών.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό 

του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης και μεριμνά όπως οι τυχόν υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

4. Η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 

ασφάλεια του προσωπικού του αναδόχου και των υπεργολάβων του, ιδίως δε 

ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου 

εκτελείται η σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου  που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το 

νόμο 2513/1997 ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην 
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συνέχεια της παρούσας.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για 

την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που διακηρυσσόμενο με την 

παρούσα τμήμα του έργου κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η αναθέτουσα αρχή 

δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η 

ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε 

περισσότερες από μία προσφορές για την υλοποίηση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων τμημάτων ή για κάθε τμήμα  
χωριστά. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος τμήματος.  

Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 

αντιμετωπίζουν ενιαία περισσότερα του ενός τμήματα. 

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους 

όρους. 

 

Για κάθε τμήμα του έργου υποβάλλονται ξεχωριστές προσφορές. 

 

Οι προσφορές πρέπει: 

 να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που 

αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. 

 να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία 

εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια 

επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και 

γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 

(2) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD). Σε ένα από τα δύο 

αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η  

λέξη ¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.  

 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

α.  Η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ" με κεφαλαία γράμματα 
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 β.  H λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα 

 γ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 δ. Αφορά: Πρόχειρο διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 

με τίτλο «Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη του ΕΑΝ στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές 

κλινικές της χώρας»  ΤΜΗΜΑ …… στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη του 

Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» 

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :  

Τους παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: 

 

Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαμβάνει 

(πρωτότυπο και αντίγραφο): 

 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 5% της 

συνολικής  προϋπολογισθείσης αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του 

τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία να αναφέρουν ότι  

i) Έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχονται. 

ii) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης. 

iii) Δεν έχουν αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 

iv) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 

που ζητούνται από την υπηρεσία. 

v) Ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων που 

ζητούνται από την υπηρεσία. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία: 

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  

o Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για 
κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από  τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

o Δεν τελούν το τελευταίο εξάμηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ειδική ή 
κοινή, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης  ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 
Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
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τα ΚΕΠ. 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων/κοινοπραξίας οι υπεύθυνες 
δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται και από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του 
υποψηφίου αναδόχου. 

4. Τα δικαιολογητικά σύστασης και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με 

την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, συνεταιρισμός). Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η 

εκπροσώπηση του υποψηφίου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο 

διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψηφίου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του θα υποβάλλονται σε επίσημα 

αντίγραφα. 

5. Παρουσίαση του υποψηφίου αναδόχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα 

περιγράφεται η υποδομή του, το πελατολόγιο του, ο συνολικός κύκλος εργασιών του 

κατά την τελευταία τριετία κ.λ.π. 

7. Παραστατικά εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει 

την προσφορά του δια αντιπροσώπου του που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα 

πρέπει να υποβάλει και έγγραφο παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής πληρεξουσιότητας.   

 

Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει 

(πρωτότυπο, αντίγραφο και CD): 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τα οποία 

περιλαμβάνουν: 

Ι) Πρόταση μεθοδολογίας – προσέγγισης του έργου 

ΙΙ) Οργάνωση – Διοίκηση του έργου 

ΙΙΙ) Πίνακα απασχόλησης Ομάδος Έργου και Αναλυτικά Βιογραφικά των μελών της 

Ομάδας Έργου 

 

Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει 

τα οικονομικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο), σύμφωνα με τα παρακάτω 

υποδείγματα : 

 
Πίνακας 1: Υπηρεσίες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

ΣΥΝΟΛΟ      
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Πίνακας 2: Άλλες δαπάνες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

 

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

[€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1  Υπηρεσίες (Πίνακας 1)    

2  Άλλες δαπάνες (Πίνακας 2)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι  ημέρες 

(120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της κατάθεσής τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της 

εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις 

(3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που 

ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές 

δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του αναθέτουσας αρχής. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των 

προσφορών (δημόσια) στα γραφεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ) 

παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία 

διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία: 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την επιτροπή του 

διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων δικαιολογητικών και 

τεχνικών προσφορών κατά φύλλο. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 

μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την επιτροπή φυλάσσονται. 

Ειδικότερα οι φάκελοι οικονομικών προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο 

φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την επιτροπή και 

φυλάσσεται.  

 Η επιτροπή του διαγωνισμού καταγράφει τους προσφέροντες του έργου σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφει. 

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν 

γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους 

αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων 

προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια επιτροπή. Η εξέταση 

των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της αναθέτουσας 

αρχής  και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει για κάθε τμήμα του έργου χωριστά. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν σε κάθε τμήμα του έργου θα 

ακολουθηθούν τα στάδια και οι διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια: 
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B.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ελέγχει την 

ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των 

εγγυήσεων συμμετοχής. Επίσης σε αυτό το στάδιο κρίνεται και η ικανοποίηση των 

κριτηρίων τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας των υποψηφίων, (ελάχιστες 

προϋποθέσεις συμμετοχής). Στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα 

γίνει σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Μέρος Γ της παρούσας. 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι προσφέροντες είναι 

υποχρεωμένοι, εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή, να πραγματοποιήσουν 

παρουσίαση του έργου και των προτάσεων τους σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που 

θα τους ανακοινωθεί εγγράφως από την Επιτροπή. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην 

Υπηρεσία Διενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της 

γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή της. 

 

Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης 

έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου των τεχνικών προσφορών από την αναθέτουσα αρχή. 

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα 

γνωστοποιηθεί, με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που θα σταλεί 

με φαξ στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και 

ελέγχθηκαν τεχνικά. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά το προηγούμενο στάδιο, επιστρέφονται από την υπηρεσία διενέργειας στους 

προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο 

διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της 

υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων 

εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα 

αποσφραγισθούν. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η επιτροπή αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών 

προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της διακήρυξης.   

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα 

κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 

βαθμού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β’ της 

παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται: 

 

Α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση.  

Αναλυτικότερα: 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

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

Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).  

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 

25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, 

σελ. 2).  

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

 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 (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 

Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 305/2005). 

 υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 

δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 

επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
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γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

δ.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων β΄, γ΄, και δ’ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό .  

ε. 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 την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 

2. Οι αλλοδαποί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της, όπως αυτά εξειδικεύονται 

ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄.  

β.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δε τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης ή άλλης ανάλογης κατάστασης.  

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλης ανάλογης κατάστασης. 

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και 

ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

ε.  Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται  α) κατάσταση του 
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συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από 

αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου 

έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφα-

λιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου. 

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή 

τους αλλοδαπούς, αντίστοιχα.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση συνδιαλλαγής, 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).  

γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού 

μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα 

παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄.  

 

4. Οι συνεταιρισμοί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν 

έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, 

υπό στοιχ. Α.1.α΄. 
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β. Τα δικαιολογητικά β’, γ’ και δ’ της περίπτωσης 1 της παρ. 1.2.Α ,εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 2 της παρ. 1.2. Α 

της παρούσας, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα,  

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση.  

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται 

τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη 

δήλωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, η οποία γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην 

οποία είναι εγκατεστημένος. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 

ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η 

υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 
Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως  ένα ή  περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και 
αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω 
καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

Για τα στάδια της οικονομικής αξιολόγησης και της κατακύρωσης η επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά που θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας, η οποία και αποφαίνεται 

σχετικά. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο κοινοποιείται 

εγγράφως σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και 
της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) σύμφωνα με το άρθρο 15 
του ΠΔ 118/2007. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρμόδιο όργανο του φορέα 
που διενεργεί το διαγωνισμό, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων. 
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Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, 
τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, δυνάμει του άρθρου 6 της παρούσας. 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: 

Α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 
των προσφορών. 

 Η ένσταση εξετάζεται από  την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων  και το 
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

Β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την 
συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του 
διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε 
γνώση του σχετικού φακέλου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από  την 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από 
γνωμοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από 
της υποβολής της. 

Γ)  Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 
ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως 
της αναθέτουσας αρχής. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 
υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από  
την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την 
σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη 
της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

Δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον 
αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της 
παρούσας προκήρυξης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, 
αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω 
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 
υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο 
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εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 
από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση της υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της 
σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την 
αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 

5. Για το αποδεκτό της  άσκησης ένστασης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 
15 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού για κάθε τμήμα του έργου, γίνεται 
εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της 
κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου 
της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα 

με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε 

άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του 

παραρτήματος της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας.  

 

 

15.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με 
ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε € (ευρώ) ποσοστό 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας του τμήματος για τo οποίo υποβάλλεται προσφορά. 
Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής είναι: 

1. Για το τμήμα 1, 1000,00 €  

2. Για το τμήμα 2, 1000,00 € 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ενώ 

στους υπόλοιπους προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης προς τον ανάδοχο. 

 

15.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική 

και ποιοτική) παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη 

σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 

στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο 

χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 

σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι 

επιστροφής της στην τράπεζα.   
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να 
υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ του δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος 
βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε 
βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν 
προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση. 
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ΜΕΡΟΣ Β’. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η  παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου 

υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής σε επίπεδο εταιρείας και η παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης ως προς τα τεχνικά θέματα της εφαρμογής στο πλαίσιο 

εκτέλεσης του υποέργου 2, της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» του ΕΠ 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση», ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ» 

 

Ο καρκίνος αποτελεί πλέον την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως (7,9% το 2011). Η συστηματική 
συλλογή αξιόπιστων δεδομένων μέσω των πληθυσμιακών Αρχείων Νεοπλασιών στα κράτη-μέλη 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (65η Παγκόσμια Συνάντηση για την Υγεία, 2012), θεωρείται 
προτεραιότητα και αναπόσπαστο κομμάτι της Υγειονομικής Πολιτικής της κάθε χώρας. Η 
συνεισφορά των Αρχείων νεοπλασιών θεωρείται πολύτιμη και οικονομικά αποδοτική (cost-
effective) στην παροχή στοιχείων για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών υγείας με στόχο την 
κοινή αντιμετώπιση και μείωση της συχνότητας του καρκίνου στα κράτη-μέλη.  

Η αναβάθμιση του Εθνκού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ) εκκίνησε  από τον Δεκέμβριο του 2011 με 
τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων μέσω των «επιμελητών καταγραφής» ή 
«καταγραφέων» καρκίνου (Σχετ. η με αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ. 136216/09-12-2011 Εγκύκλιος του 
Υπουργού Υγείας και η με αριθμ. πρωτ. οικ. 1010/31-12-2011 Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Υγείας με αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής). Για την περαιτέρω ανάπτυξή του εκδόθηκε 
τον Ιανουάριο 2014 η με αρ. πρωτ. Υ1ΓΠ/οικ. 4570/15-1-2014 Εγκύκλιος της Υφυπουργού Υγείας 
για την ενίσχυση του ΕΑΝ και του ρόλου των καταγραφέων. Στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ: 
Υ1ΓΠ/οικ. 84450/19-9-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Υγείας ζητήθηκε από όλα 
τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές της Χώρας να ενεργοποιηθεί η καταγραφή και να 
διευκολυνθεί η εκπαίδευση και το έργο των καταγραφέων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
μόνιμο-σταθερό δίκτυο καταγραφέων όπως ορίζουν οι σχετικές Εγκύκλιοι του Υπουργείου. 

Η καταγραφή των νεοπλασιών διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής 
του ΕΑΝ από τον Μάιο του 2014, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και του συστήματος ISO 27001 για την ασφάλεια 
των πληροφοριών. Σημειώνεται ότι το ΕΑΝ  λειτουργεί με «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Αρχείου με Ευαίσθητα Δεδομένα» κατά το άρθρο 7 του Ν. 2472/97. 

Η οργάνωση και λειτουργία του ΕΑΝ εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο 2011–
2015. Η ανάπτυξη του «νέου» ΕΑΝ έγινε με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τις προδιαγραφές 
αντίστοιχων Αρχείων Νεοπλασιών της Ευρώπης και διεθνώς. Εξαιτίας της σημαντικής σημασίας 
που έχει για τη Δημόσια Υγεία της χώρας χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ. Τίτλος πράξης 

http://www.anticancer.gov.gr/catalogue/SxedioDrasis_24selido.pdf
http://www.anticancer.gov.gr/catalogue/SxedioDrasis_24selido.pdf
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«Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106 του Ε.Π. «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007–2013». 

Οι κύριοι στόχοι του ΕΑΝ είναι: 

 Η συστηµατική συλλογή δεδομένων της, κατά αιτίας, νοσηρότητας και θνησιμότητας από 
καρκίνο, η αποτύπωση της γεωγραφικής της κατανοµής και η παρακολούθηση της 
διαχρονικής εξέλιξής της στη χώρα µας. 

 Ο προσδιορισµός των οµάδων του πληθυσμού, οι οποίες βρίσκονται σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου, η κατανοµή των περιπτώσεων ανά στάδιο διάγνωσης της 
νόσου και η παρακολούθηση των ποσοστών επιβίωσης. 

 Η αξιολόγηση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού-πληθυσμιακού ελέγχου. 

 Η διεξαγωγή και προώθηση κλινικών και επιδημιολογικών (περιγραφικών και αναλυτικών) 
μελετών. 

 Η παροχή ανώνυμων στοιχείων σε διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (World Health Organisation), η Διεθνής Ένωση για την Έρευνα του Καρκίνου 
(International Agency for Research on Cancer) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Αρχεία 
Νεοπλασιών (European Network for Cancer Registries), στο πλαίσιο ανταλλαγής 
πληροφοριών, σύγκρισης δεδομένων και εναρμόνισης του αρχείου µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. 

 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, το έργο διαχωρίζεται σε δύο (2) τμήματα: 

1. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την τεχνική υποστήριξης και 

παρακολούθηση σε θεμάτων πληροφορικής. 

2. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης ως προς τα τεχνικά θέματα 

της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΑΝ λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που προέκυψαν 

κατά την υλοποίηση και των υποχρεώσεων που έχουν πλέον δημιουργηθεί με την 

εφαρμογή του προτύπου ISO 27001:2013. 

 

Αντικείμενο του Τμήματος 1 είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης 

σε θέματα πληροφορικής.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στο ΚΕΕΛΠΝΟ τις κάτωθι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του 

Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001: 

 Συμβουλευτική υποστήριξη για την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος ISO 27001, η οποία 

θα περιλαμβάνει: 

- Έλεγχο εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών ασφαλείας πληροφοριών, τόσο 

σε επίπεδο εφαρμοζόμενων πρακτικών από το προσωπικό όσο και σε επίπεδο 

λειτουργίας και παραμετροποίησης των υποδομών πληροφορικής. 
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- Επικαιροποίηση εγγράφων του Συστήματος ISO 27001 και υποστήριξη στη 

σύνταξη και επικαιροποίηση νέων εγγράφων που θα απαιτηθούν (π.χ. Οδηγίες 

Εργασίες, Τεχνικά Εγχειρίδια). 

- Καθοδήγηση στη συμπλήρωση των αρχείων που απαιτούνται από το Σύστημα ISO 

27001. 

- Υποστήριξη στο χειρισμό συμβάντων και περιστατικών ασφαλείας πληροφοριών. 

 Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων προκειμένου να ελέγχεται η πλήρης και απαρέγκλιτη 

εφαρμογή του Συστήματος ISO 27001 από το προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ και να 

παρακολουθείται η αντιμετώπιση των ευρημάτων επιθεωρήσεων και των σχετικών 

διορθωτικών ενεργειών. 

 Τεχνική αξιολόγηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εφαρμογής του ΕΑΝ (Εθνικού Αρχείου 

Νεοπλασιών), η οποία θα περιλαμβάνει:  

- Αξιολόγηση υποδομών και διαμόρφωση ασφαλείας. 

- Προτάσεις διορθωτικών ενεργειών και λύσεων επαυξήσεως του επιπέδου 

ασφαλείας. 

 Ερμηνεία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχων ασφαλείας (penetration tests, 

vulnerability assessments), η οποία θα περιλαμβάνει:  

- Υποβολή προτάσεων διορθωτικών ενεργειών αντιμετώπισης των ευρημάτων. 

- Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών.  

 Εκπαίδευση προσωπικού για την αύξηση του βαθμού εξοικείωσής του με τις πρακτικές και 

απαιτήσεις ασφαλείας πληροφοριών. 

 

Αντικείμενο του Τμήματος 2 είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης 

ως προς τα τεχνικά θέματα της εφαρμογής λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που προέκυψαν 

κατά την υλοποίηση και των υποχρεώσεων που έχουν πλέον δημιουργηθεί με την εφαρμογή του 

προτύπου ISO 27001:2013. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στο ΚΕΕΛΠΝΟ τις κάτωθι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε 

σχέση με τη διαχείριση και λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής καταγραφής του ΕΑΝ για την 

καταγραφή των νεοπλασιών: 

 Τεκμηρίωση και επικαιροποίηση τεχνικών εγχειριδίων διαχείρισης και λειτουργίας των 

υποδομών της εφαρμογής του ΕΑΝ: 

- Αρχιτεκτονική δικτύου και ασφαλείας πληροφοριών – διαμόρφωση και διασύνδεση 

δικτυακών συσκευών και διατάξεων ασφαλείας. 

- Υποδομές εξυπηρετητών (database server, web server, domain controller, file 

server) σε επίπεδο φυσικών (physical) και εικονικών (virtual) συσκευών. 

 Παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχο καλής λειτουργίας των υποδομών της εφαρμογής 

του ΕΑΝ: 
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- Έλεγχος αρχείων καταγραφής (logs), χειρισμός συμβάντων 

- Παραμετροποίηση υποδομών με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας πληροφοριών του 

Συστήματος ISO 27001 

- Βελτιστοποίηση απόδοσης λειτουργίας και αντιμετώπιση σφαλμάτων 

 Υποστήριξη του συνόλου των χρηστών, την επίλυση προβλημάτων του εξοπλισμού καθώς 

και την επίλυση προβλημάτων του δικτύου του μέσω κέντρου λήψης τεχνικών αιτημάτων 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες/εβδομάδα. 

  

Στις παραπάνω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται φυσική παρουσία δύο (2) ημερών/εβδομάδα  

στις εγκαταστάσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ.  

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω υποδομές της εφαρμογής του ΕΑΝ βασίζονται στις κάτωθι 

τεχνολογίες: 

- Λειτουργικά συστήματα MS Windows Server και CentOS Linux 

- Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MS SQL Server 

- KVM virtualisation 

- Υποδομές ασφαλείας pfSense. 

 

 

3.1 ΤΜΗΜΑ 1: Απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υλοποίησης του Τμήματος 1 πρέπει: 

1) Να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 (Σύστημα Ποιότητας) και ISO 27001 (Ασφάλεια 

Πληροφοριών), με πεδίο εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών πληροφορικής. 

2) Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και να έχουν εκτελέσει επιτυχώς (να έχει ληφθεί 

πιστοποίηση από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης) τουλάχιστον δέκα (10) έργα 

ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001. Οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν στην προσφορά τους πίνακα έργων, ο 

οποίος θα αναφέρει κατ’ ελάχιστον: επωνυμία οργανισμού, συνοπτική περιγραφή του 

έργου, ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία ολοκλήρωσης, Φορέας Πιστοποίησης, στοιχείο 

τεκμηρίωσης (αν ο πελάτης είναι δημόσιος οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 

υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που 

έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφή, ενώ αν ο πελάτης είναι ιδιωτικός οργανισμός, ως 

στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης του ιδιώτη 

οργανισμού και όχι η σχετική σύμβαση έργου). Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) 

τουλάχιστον, πρέπει να έχει υλοποιηθεί σε οργανισμό του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα 

υγείας. 

3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και 

τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως 
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εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, 

ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η 

τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις 

και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο 

Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα. 

4) Ο επικεφαλής της Ομάδας Έργου του συμβούλου να έχει επαγγελματική εμπειρία κατ’ 

ελάχιστον δέκα (10) ετών σε θέματα διαχείρισης έργων, να διαθέτει πτυχίο 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να έχει εκτελέσει επιτυχώς (να έχει ληφθεί πιστοποίηση 

από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης) τουλάχιστον δέκα (10) έργα πιστοποίησης ISO 

27001. 

5) Να διαθέτουν έναν αναπληρωτή υπεύθυνο έργου, με επαγγελματική εμπειρία κατ’ 

ελάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα διαχείρισης έργων, ο οποίος να διαθέτει πτυχίο 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να έχει εκτελέσει επιτυχώς (να έχει ληφθεί πιστοποίηση 

από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης) τουλάχιστον πέντε (5) έργα πιστοποίησης ISO 

27001. 

6) Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον έμπειρο επιστήμονα, με επαγγελματική εμπειρία κατ’ 

ελάχιστον οκτώ (8) ετών στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και τουλάχιστον δύο 

από τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις CISA, CISM, CISSP, ISO 27001 Lead Auditor, 

Offensive Security Certified Professional (OSCP). 

7) Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον έμπειρο επιστήμονα, με επαγγελματική εμπειρία σε έργα 

πιστοποίησης ISO 27001, με αντικείμενο την παροχή δικτυακών υπηρεσιών και τη 

λειτουργία υποδομών data-center. 

8) Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον έμπειρο επιστήμονα, ως εκπαιδευτή σε θέματα ασφάλειας 

πληροφοριών, με εμπειρία στην εκπαίδευση επί θεμάτων ασφάλειας πληροφοριών κατ’ 

ελάχιστον πέντε (5) ετών. 

9) Έκαστο από τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και να 

έχει συμμετάσχει σε έργα πιστοποίησης ISO 27001. 

 

 

3.2 ΤΜΗΜΑ 2: Απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής  

1) Να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 (Σύστημα Ποιότητας) με πεδίο εφαρμογής τον 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. 

2) Να διαθέτουν επίπεδο συνεργασίας με την Microsoft επιπέδου GOLD.  

3) Να διαθέτουν επίπεδο συνεργασίας με την Redhat επιπέδου Ready και πιστοποιημένο 

μηχανικό σε KVM (Red Hat Certified Virtualization Administrator Certification). 

 Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν πιστοποιημένο μηχανικό δικτύων CCNPΝα διαθέτουν κέντρο 
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λήψης τεχνικών αιτημάτων και δυνατότητα επικοινωνίας πέντε (5) εργάσιμες ημέρες/εβδομάδα.  

 
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

4.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Η αναθέτουσα αρχή έχει συγκροτήσει επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που έχει 
αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού με τις λοιπές υπηρεσίες, την παρακολούθηση της εξέλιξης 
του υποέργου και τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 
ευθύνη για την διοικητική παρακολούθηση του προσωπικού του αναδόχου. 

Αρμοδιότητα της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής είναι η παραλαβή των παραδοτέων 
και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου. Η πιστοποίηση της 
υλοποίησης του υποέργου γίνεται σε συνεργασία με τα επιμέρους στελέχη της ομάδας έργου. 

4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η παραλαβή του υποέργου θα γίνει από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της 
αναθέτουσας αρχής, τμηματικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υποέργου. 

Ειδικότερα όσον αφορά την διαδικασία παραλαβής ορίζονται ήδη με την παρούσα τα ακόλουθα: 

(α) Ο ανάδοχος φροντίζει να ενημερώνει εγγράφως έγκαιρα την επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής για κάθε παράδοσή του. 

(β) Σε περίπτωση που η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής διαπιστώσει ατέλειες, 
ελλείψεις ή παρεκκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις , τις γνωστοποιεί εγγράφως στον 
ανάδοχο υποδεικνύοντας τις απαιτούμενες διορθώσεις. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να 
ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της επιτροπής στο παραδοτέο εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει 
αν πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις 
της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, τότε η επιτροπή εκθέτει εγγράφως τις 
παρατηρήσεις της και τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις στο παραδοτέο του αναδόχου εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών και ο ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωματώσει στο παραδοτέο εντός 
δέκα (10) εργασίμων ημερών. Εάν και μετά από τις επαναληπτικές παρατηρήσεις ο ανάδοχος δεν 
συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της επιτροπής, κινούνται οι διαδικασίες κήρυξης του αναδόχου 
έκπτωτου. 

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εγκρίνει ή απορρίπτει το παραδοτέο (τμήμα ή όλο) 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό κατάλληλα αιτιολογημένο. 

Σε όλες τις συναντήσεις της επιτροπής και των αρμόδιων φορέων με τον ανάδοχο τηρείται με 
ευθύνη του αναδόχου πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τους συμμετέχοντες. 

Τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας που θα πρέπει να ικανοποιούν τα παραδοτέα είναι:  
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Πληρότητα: Το παραδοτέο πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές του σκοπού για τον οποίο έχει 
συνταχθεί/δημιουργηθεί/προσφερθεί και ειδικότερα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται για αυτό από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Τεκμηρίωση: Το παραδοτέο πρέπει να είναι αξιόπιστο και να ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. Πρέπει να στηρίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, να ακολουθεί ρεαλιστική 
προσέγγιση και να εξηγείται με σαφήνεια. 

Σχετικότητα: το παραδοτέο πρέπει να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο  έχει συνταχθεί 
και στις ανάγκες του υποέργου. Πρέπει να είναι συμβατό και συναφές με τα υπόλοιπα παραδοτέα 
του υποέργου, αν και εφόσον απαιτείται από την διάρθρωση του υποέργου.  

Εμβάθυνση: το παραδοτέο πρέπει να περιέχει πληροφορίες σε βάθος ανάλογο με το σκοπό του. 

Συνέπεια ως προς τον σχεδιασμό: το παραδοτέο πρέπει να ολοκληρώνεται με βάση τον 
σχεδιασμό (χρόνου, πόρων, ποιότητας). 

Κάθε παραλαβή θα πιστοποιείται με πρωτόκολλο της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, 
το οποίο θα εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, οι 
οποίες ορίζονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ή / 
και η έκδοση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής δεν πραγματοποιούνται για λόγους που δεν 
ανάγονται στον ανάδοχο, οι εκάστοτε παραλαβές επέρχονται αυτοδίκαια με την παρέλευση των 
αντιστοίχων προθεσμιών. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 

1. Έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 

2. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 

κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

3. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο 

στάδιο της αξιολόγησης 

4. Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο. 

 

Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 
Λi Η συνολική βαθμολογία της αξιολογούμενης προσφοράς i εκφρασμένη με δύο δεκαδικά 
Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά  
Βi  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Kmin  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  
Κi  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i  

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.  

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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άποψη προσφορά.  

 

 

 

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον «Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης» 

προσφορών (Μέρος Γ’ – Παραρτήματα – Παράρτημα Ι)  

Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί 

μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι 

απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή  αυξάνεται έως 110 βαθμούς  όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση 

θεμάτων  πληροφορικής  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αα κριτήρια αξιολόγησης 
συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

1 Μεθοδολογική προσέγγιση έργου 70% 

1.1 Κατανόηση των στόχων και των ιδιαιτεροτήτων του έργου.  20% 

1.2 
Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. Τρόπος αντιμετώπισης τυχόν 

προβλημάτων. 
50% 

2 Ομάδα Έργου 30% 

2.1 
Δομή και οργάνωση της ομάδας έργου. Βαθμός εμπλοκής και συνολική απασχόληση 

των μελών της ομάδας. 
30% 

 

 

 



 

36 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης ως προς τα τεχνικά θέματα της 

διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΑΝ 

 

 

 

αα κριτήρια αξιολόγησης 
συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

1 Μεθοδολογική προσέγγιση έργου 70% 

1.1 Κατανόηση των στόχων και των ιδιαιτεροτήτων του έργου.  20% 

1.2 
Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.  

Τρόπος αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 
50% 

2 Ομάδα Έργου 30% 

2.1 
Δομή και οργάνωση της ομάδας έργου. Βαθμός εμπλοκής και συνολική απασχόληση 

των μελών της ομάδας. 
30% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ______________________________________________________  

Κατάστημα: ________________________________________  

(Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ. - FAX) ____________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: ______________________________________  

Προς το: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Αγράφων 3-5, 

Μαρούσι 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ................... ΕΥΡΩ. 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός ....... αριθμός ... ΤΚ ........... ,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α) ............ οδός ....................... αριθμός ............ ΤΚ ...................  

β) ............. οδός ...................... αριθμός............. ΤΚ ...................  

γ) ............. οδός ...................... αριθμός ............. ΤΚ ..................  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ……………, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

………….. για εκτέλεση του έργου «…………………..» συνολικής αξίας ………………, σύμφωνα με τη 

με αριθμό …………. Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

\ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 

κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας 

τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίηση σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωση σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: _____________________________________________________  

Κατάστημα: _______________________________________  

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. - FAX) ____________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  

Προς το: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Αγράφων 3-5, 

Μαρούσι 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ................................................  

ΕΥΡΩ. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ....... Οδός .............. Αριθμός ....... Τ.Κ. 

 ........ }  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ...................οδός ................... αριθμός .................... Τ.Κ .................  

β) .................. οδός ................... αριθμός .................... Τ.Κ .................  

γ) .................. οδός ................... αριθμός .................... Τ.Κ ................  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ .............. , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά 

στο διαγωνισμό της .............................. με αντικείμενο « ...................................................... »  

συνολικής αξίας ……………………………………., σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίηση σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 


