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1.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα

Επωνυμία

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λιμάνι Ηρακλείου

Πόλη

Ηράκλειο Κρήτης

Ταχυδρομικός Κωδικός

71110

Ταχυδρομική Θύρα

1068

Τηλέφωνο

2810-338115-6

Φαξ

2810-226110

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

protokolo@portheraklion.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Καμπανά Κυριακή

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.portheraklion.gr

Είδος Αναθέτοντα Φορέα
Ο Αναθέτων Φορέας είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου, αποτελεί μη Κεντρική αναθέτουσα Αρχή και
ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
Κύρια δραστηριότητα Α.Φ.
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και
διακίνησης επιβατών και οχημάτων
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από διεύθυνση www.portheraklion.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 311 του ν. 4412/16 και γενικότερα
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ του N. 4412/16, λόγω της δραστηριότητας του Αναθέτοντα Φορέα.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον
Μηχανισμό Προ ενταξιακής Βοήθειας κατά 85%και κατά 15% από τον αναθέτοντα Φορέα.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος συνεργασίας Interreg V-B «MED
2014-2020» υποβλήθηκε η πρόταση με τίτλο «Ports small and medium alliance for sustainable
development» και ακρωνύμιο Psamides (Ref: 5350), το οποίο εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.
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Το έργο PSAMIDES θα συνδέσει δυο κρίσιμους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης: Τα λιμάνια και τον παράκτιο
και θαλάσσιο τουρισμό. Ένα μεγάλο μερίδιο του τουρισμού στη Μεσόγειο διακινείται μέσα από λιμάνια
μικρού και μεσαίου μεγέθους και συγκεντρώνεται στις παράκτιες περιοχές.
Στα λιμάνια αυτού του μεγέθους με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ελλιμενισμού ιδιωτικών σκαφών και
εξυπηρέτησης κρουαζιέρων σε συνδυασμό με την άμεσα συνδεμένη τουριστική βιομηχανία αποτελούν ένα
κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας για την περιοχή της Μεσογείου. Στόχος του έργου PSAMIDES είναι
η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των λιμανιών μικρού και μεσαίου μεγέθους και της διοίκησης μαρίνων
μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης ροών τουριστών, καλύτερου κόστους ελέγχου,
παροχής περισσότερων υπηρεσιών στους χρήστες και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προέρχονται από την τουριστική δραστηριότητα, προωθώντας την «Οικο-καινοτομία» στα λιμάνια.
Οι λιμενικές αρχές που συμμετέχουν στο έργο μετά από την καταγραφή των αναγκών τους θα εφαρμόσουν
πιλοτικά και θα αξιολογήσουν καινοτόμα εργαλεία στους παρακάτω τομείς: αισθητήρες πρόσδεσης,
απομακρυσμένη διαχείριση παροχής νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, οικολογικές σημαδούρες πρόσδεσης
για μεγάλα πλοία και ιστιοπλοϊκών, συσκευές παγίδευσης πλαστικών, χρήση των κυμάτων για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διαφοροποίηση των τηλεματικών υπηρεσιών και διευκόλυνση των
αιτημάτων παροχής υπηρεσιών, προώθηση της χρήσης των λιμανιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Μέσα από το έργο θα παραχθεί ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που θα προορίζεται τόσο για λιμενικές
αρχές όσο και ΜΜΕ και θα τους βοηθάει κατά τη λήψη αποφάσεων και την επιλογή των κατάλληλων
καινοτόμων εργαλείων που θα έχουν πιλοτικά εφαρμοστεί κατά την υλοποίηση του έργου PSAMIDES και
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Η Πράξη αφορά στη δημιουργία κατανεμημένου δικτύου έξυπνων αισθητήρων ελέγχου πληρότητας θέσεων
ελλιμενισμού και έξυπνων πυργίσκων (smart pillars) που θα διαθέτουν ελεγκτές παροχής ενεργείας και
νερού, καθώς και του απαραιτήτου λογισμικού και εφαρμογών που θα συμβάλουν για μια πιο
αποτελεσματική διαχείριση του ελλιμενισμού των σκαφών αναψυχής.
Μέσω του έργου επιδιώκεται:
(α) Εφαρμογή λύσεων έξυπνης μαρίνας για την βελτίωση των υπηρεσιών στην μαρίνα του Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου.
(β) Μέτρηση των ενεργειακών δεδομένων των θέσεων ελλιμενισμού με την καταγραφή και έλεγχος των
καταναλώσεων μέσω τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και
προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.
(γ) Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ μέσω πολυκαναλικής διάθεσης.
(δ) Αύξηση της προσβασιμότητας σε ανοικτά δεδομένα.
Στους διαχειριστές θα παρέχεται – μέσω εφαρμογών παρουσίασης δεδομένων έξυπνων υποδομών – η
δυνατότητα προβολής χρήσιμων πληροφοριών συλλεγόμενων μέσω του δικτύου έξυπνων αισθητήρων και
των smart pillars που θα τοποθετηθούν σε θέσεις ελλιμενισμού και το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες του
Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 99.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 80.000,00 ΦΠΑ, ΦΠΑ 24% € 19.200,00).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I :
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης & II: Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης.
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
•
Την με αρ. πρωτ.7367/17.11.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η
δέσμευση πίστωσης ποσού ευρώ 80.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανωτέρω υπηρεσίες
(ΑΔΑ: ΩΤΑΨ469ΗΞΣ-ΘΔΛ).
•
Την υπ’αρ.πρωτ. 7090/10.11.2020 Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε. 18/18ουΔΣ/05.11.2020 απόφαση με την οποία
εγκρίθηκε η Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9ΤΡΧ469ΗΞΣ-Ρ97 ΑΔΑΜ:
20REQ007649410).
• Τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις
των κρατών-μελών.
• Τον Ν.3622/2007 (ΦΕΚ Α’ 281) για την ενίσχυση της ασφαλείας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων, όπως
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 102) και ισχύει.
•

Την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’).

• Το Π.Δ. 56/2004 (ΦΕΚ 47/Α/11.2.2004). «Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί
ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα».
• Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/4.5.2017).
• Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Την Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017).
• Το Ν.4364/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης, (ΦΕΚ 13/Α/5.2.2016).
•

Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016).

• Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014).
• Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ.74/A/26.03.2014)Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄
161) και λοιπές ρυθμίσεις, όπως ισχύει.
• Το Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 68 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ
112/Α/7.11.2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τo Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014).
• Το Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α/4.9.2009).
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• Το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 68/A/20.03.2007).
• Το Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
131/Α/28.06.2006).
• Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/15.2.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•

Το Νόμο 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001)», όπως ισχύει.

• Το Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 145/Α/27.6.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τη σύμβαση
παραχώρησης με την οποία το Δημόσιο παραχωρεί προς την Ο.Λ.Η. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης
κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένα
Ηρακλείου.
• Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄248/7.11.2000), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄247/27.11.1995).
• Το Ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (Φ.Ε.Κ. Α΄177/18.10.1985), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
•
1.5

Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 15.00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου βρίσκεται η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δεν δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με
την περίπτωση 68 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, καταργείται το Π.Δ. 28/1980, ενώ με τις
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017, από 3 Μαΐου 2017 προβλέφθηκε αποκλειστικά για τους Ο.Τ.Α.
Α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, η υποχρέωση δημοσίευσης σε μια (1) τοπική εφημερίδα της
προκήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για δημόσια σύμβαση προμήθειας και παροχής γενικών
υπηρεσιών.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.portheraklion.gr.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
δ) υποχρεούται πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων σε πλήρη και πιστή εφαρμογή της κείμενης
Νομοθεσίας και ιδίως εφίσταται η προσοχή στον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
όπως έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία (GDPR).
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
1. η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [Τ.Ε.Υ.Δ.]
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
4. η τεχνική προσφορά του αναδόχου
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
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ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται στην Αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον Αναθέτοντα Φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Τα σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στα Παραρτήματα V & VΙ της παρούσας
Διακήρυξης.
Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.1
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή2 για την υποβολή προσφοράς3.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.4
Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση ένωσης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού επιφέρει τον αποκλεισμό του
διαγωνιζομένου σχήματος από τη διαδικασία. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε
λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τον χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της σύμβασης
με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους, δύνανται ωστόσο να προτείνουν αντικατάσταση του συγκεκριμένου
μέλους και η αποδοχή της είναι στη διακριτική ευχέρεια του Αναθέτοντα Φορέα.
Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί συγχώνευση σύμφωνα με την έννοια των οδηγιών
2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξύ νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές προσφορές,
τότε το νομικό πρόσωπο που είναι απόρροια της συγχώνευσης θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα από μία εκ
των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η ικανότητα συμμετοχής του συγκεκριμένου σχήματος κρίνεται
με βάση τα εναπομείναντα μέλη του σχήματος.
4. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επαγγελματικής
και τεχνικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας) κατά τα παρακάτω οριζόμενα στα Άρθρα 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας.
Προκειμένου για ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων,
δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον όλα τα μέλη της ένωσης καλύπτουν τις προϋποθέσεις των
παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις της παρ. 4, σε περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, αρκεί αυτές να πληρούνται από τα μέλη της
ένωσης σωρευτικά.

1

2
3

4

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς
της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των Χιλίων Εξακοσίων Ευρώ
(1.600,00 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο Αναθέτων
Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8
[συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α. με παραπομπή στους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής που θα ορίσει στη διακήρυξη], δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) Ο Αναθέτων Φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν
οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως ενδεικτικά αναφέρεται: δημόσιας υγείας ή
προστασίας περιβάλλοντος κ.τ.λ.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 εν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Αναθέτοντα
Φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
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εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
καταθέτουν επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς τα
εξής :
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους,
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη
του εν λόγω οργανισμού5 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
5

Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016
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προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία6.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια7
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει:






Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017,
2018, 2019) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ. Σε
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών (για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται), θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 150%
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς ΦΠΑ.
Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που
δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση
το ανωτέρω κριτήριο πρέπει να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
ο οικονομικός φορέας, απαιτείται να:
α) διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και
ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του
στο διαγωνισμό, ο οικονομικός φορέας πρέπει:
- να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και
ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου και ειδικότερα να διαθέτει στην οργανωτική
του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων,
6
7

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις
συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται,
περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα
κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3
τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη
μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
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την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή
ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός
Έργου πληροφορικής.
Ο οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την
Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του οικονομικού φορέα:
-

επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,

-

τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης,

-

προϊόντα και υπηρεσίες,

-

μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί,

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω
Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής.

β) διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.
Ειδικότερα θα πρέπει να συμπεριλάβει την προσφορά του, Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή
στα οποία συμμετείχε ο οικονομικός φορέας κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη (2020, 2019, 2018, 2017, 2016)
και είναι συναφή με το υπό ανάθεση έργο, ιδίως δε των αντίστοιχων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση
έργου.
Ως αντίστοιχο έργο, ορίζεται ένα τουλάχιστον ολοκληρωμένο επιτυχώς έργο που αφορά σε όμοιο ή
ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, σε όρους εφαρμοσθέντων
τεχνολογιών, μεθοδολογιών ή / και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και
επιχειρησιακής πολυπλοκότητας σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου και να περιλαμβάνει
ολοκληρωμένο σύστημα διαμεταγωγής δεδομένων ή/και απεικονίσεων στοιχείων. Επιπλέον ο ανάδοχος θα
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) ολοκληρωμένο, εν ισχύ ή/ και εν εξελίξει έργα που περιλαμβάνουν
εγκατάσταση μικροαισθητήρων με χρηματοδότηση από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους.
Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που
συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής, ή Υπεύθυνη Δήλωση του
οικονομικού φορέα.
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο
ιδιώτης, είτε Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα.
Ο οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την
Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής), πίνακα των κυριότερων έργων που
εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε (τουλάχιστον κατά 50%) ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5)
τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση έργο.

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
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Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Όπου παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη / σε παραγωγική λειτουργία.
Από τα παραπάνω ένα (1) τουλάχιστον αντίστοιχο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, το οποίο έχει
ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον οικονομικό φορέα, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά.
Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν
σαφή εικόνα της εμπειρίας του προσφέροντος στην υλοποίηση συναφών με το αντικείμενο της παρούσας
Διακήρυξης.
Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του οικονομικού φορέα στα ανωτέρω θέματα.
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για
κάθε μέλος της ένωσης.
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής αρκεί να καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη.
Σημειώνεται ότι, Ο Αναθέτων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των
δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο
οικονομικός φορέας.

γ) διαθέτει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό. Συγκεκριμένα θα πρέπει να καταθέσει λίστα προσωπικού
με τις ειδικότητες/αρμοδιότητες.

δ) διαθέτει ομάδα έργου και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις
του έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα
απαιτείται κατ’ ελάχιστον:
- το 50% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους του
οικονομικού φορέα,
- να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (Project Manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική
εμπειρία σε Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται
παρακάτω),
- να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη (σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται
παρακάτω) με τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και
εμπειρία η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του φυσικού αντικειμένου
του έργου, σε όλο τον κύκλο ζωής του.

Τα ελάχιστα επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία ανά ειδικότητα και ρόλο είναι οι εξής:
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1. Να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας έργου και θα έχει τη συνολική
ευθύνη επικοινωνίας με τον Αναθέτοντα Φορέα καθώς και διευθέτησης των ζητημάτων που άπτονται
της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου με τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία:
i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
εξωτερικού) στους τομείς (πληροφορικής, θετικών επιστημών, πολυτεχνικών σχολών) .
ii. Τετραετή (4) τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση έργων Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών.
iii. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).
iv. Να έχει εργαστεί ως μέλος της ομάδας έργου σε τουλάχιστον ένα (1) έργο που περιλαμβάνουν την
εγκατάσταση και λειτουργία περιβαλλοντικών αισθητήρων τα τελευταία 5 έτη (2015, 2016, 2017,
2018, 2019).

2. Να διατεθεί ένας Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (ΑΥΕ), ο οποίος θα αναπληρώνει τον ΥΕ επιπλέον θα
έχει τη συνολική ευθύνη συντονισμού των εργασιών και επίλυσης ζητημάτων που άπτονται του
φυσικού αντικειμένου του έργου με τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία:
i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
εξωτερικού) στους τομείς (πληροφορικής, θετικών επιστημών, πολυτεχνικών σχολών).
ii. Τετραετή (4) τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία στη τεχνική διαχείριση έργων Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών.
iii. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
3. Να διατεθεί Ομάδα Έργου, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής (μη συμπεριλαμβανομένου
του ΥΕ και του ΑΥΕ) και να αποτελείται από άτομα με την ακόλουθη εμπειρία και προσόντα:
i. Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ (ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού) από σχολές
πληροφορικής, ή σχολές θετικών επιστημών ή πολυτεχνικές σχολές
ii. Ένα (1) τουλάχιστον άτομο (έμπειρος μηχανικός) με την ακόλουθη εμπειρία:
a. Τετραετή (4) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία αθροιστικά στην ανάπτυξη
λογισμικού, στον σχεδιασμό και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων και την
εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου αισθητήρων καθώς και την ολοκλήρωση τους με τα
κατάλληλα λογισμικά.
iii. Δύο (2) τουλάχιστον άτομα (μηχανικούς) με την ακόλουθη εμπειρία:
a. Τετραετή (4) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία αθροιστικά στην ανάπτυξη λογισμικού
και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και
Συνολικά, κατ’ ελάχιστο τρία (3) μέλη της Ομάδας Έργου, συμπεριλαμβανομένων του ΥΕ και του ΑΥΕ
πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων που σχετίζονται με εγκατάσταση
και λειτουργία δικτύου αισθητήρων.
Ο οικονομικός φορέας για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης
συμμετοχής, οφείλει επιπλέον των ανωτέρω να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου
Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία:
- Πίνακα των υπαλλήλων του οικονομικού φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το
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ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/
Α

Εταιρία (σε περίπτωση
Ένωσης Κοινοπραξίας)

Ονοματεπώνυμο Μέλους
Ομάδας Έργου

Ρόλος στην Ομάδα Έργου - Θέση
στο σχήμα υλοποίησης

Ανθρωπομήνες

Ποσοστό
συμμετοχής
* (%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)

- Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του οικονομικού φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου,
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/
Α

Επωνυμία
Υπεργολάβου

Εταιρείας

Ονοματεπώνυμο Μέλους
Ομάδας Έργου

Ρόλος στην Ομάδα Έργου - Θέση
στο σχήμα υλοποίησης

Ανθρωπομήνες

Ποσοστό
συμμετοχής
* (%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)

- Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του οικονομικού φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου,
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/
Α

Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου

Ρόλος στην Ομάδα Έργου –
Θέση στο σχήμα υλοποίησης

Ανθρωπομήνες

Ποσοστό
συμμετοχής*
(%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3)
*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών
(άθροισμα των μερικών συνόλων 1, 2, 3)

- Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία
πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις
απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συμμετέχει στην
Ομάδα Έργου (βλέπε παραπάνω).
-

Αντίγραφα καταστάσεων προσωπικού ή άλλα έγγραφα με τα οποία να αποδεικνύεται η υπαλληλική
σχέση των υπαλλήλων του αναδόχου και η σχέση εξάρτησης στελέχους – υπεργολάβου της Ομάδας
Έργου.
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-

Αντίγραφα πτυχίων και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου.

- Αντικατάσταση του Υπευθύνου του Έργου και των Στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην
προσφορά επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που
αναφέρονται στην προσφορά και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Αναθέτοντα Φορέα.
Προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση των στελεχών του ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να
ειδοποιήσει έγκαιρα, εγγράφως τον Αναθέτοντα Φορέα τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες πριν από την αντικατάσταση και με βάσιμη αιτιολόγηση της αντικατάστασης (π.χ. περιπτώσεις
λήξης της συνεργασίας του μέλους με την εταιρία).
-

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί επίσης να ζητήσει την αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου ή μέλους της
Ομάδας Έργου σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου.

2.2.7 Διασφάλιση ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλει να διαθέτει οργάνωση,
δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις
απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου και ειδικότερα να διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες
(ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών
Πληροφορικής και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με
αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς8. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες9.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 10.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 11.

8

9
10
11

Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
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Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση
τμήματος του υπό ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα
καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.

Περιγραφή εργασιών/καθηκόντων που
προτίθεται ο οικονομικός φορέας να
αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυμία Υπεργολάβου

Ημερομηνία
Συνεργασίας

Δήλωσης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα διευκρινίσεις επί των ανωτέρω
στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος.
2. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε
άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον
διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και
όχι εκ των υστέρων.
3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορές αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
-

τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται
ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά
για την Ένωση / Κοινοπραξία,

-

οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά σύμφωνα με
την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των διαγωνιζομένων

Σημειώνεται ότι στην εμπειρία του οικονομικού φορέα, προσμετράται και η αποδεδειγμένη
εμπειρία του Υπεργολάβου.
4. Αν ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του
ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.
5. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

2.2.9 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους
ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το υπόδειγμα, το οποίο θα
αναρτήσει Ο Αναθέτων Φορέας στον ιστότοπο ebs.eprocurement.gov.gr και το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
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Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr
).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.10 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που Ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν Ο Αναθέτων Φορέας που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
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•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών12. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά13:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του14. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.215 και 2.2.3.416 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του17.

12

13

14

15

16
17

Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
Εφόσον Ο Αναθέτων Φορέας την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων18.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του19 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού20.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
18

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

19

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του
ν. 4605/2019.
20

Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.21
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 22 εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη
χρηματοοικονομική τους επάρκεια και φερεγγυότητα προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του
έργου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:

21

22

•

Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017,
2018 και 2019), σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας, σε περίπτωση που υποχρεούται στην κατάρτιση Ισολογισμών, ή σε
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην κατάρτιση ισολογισμών το έντυπο Ε3 των τελευταίων τριών
(3) διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018 και 2019) για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου
εργασιών ή στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας εδρεύει στο εξωτερικό, τα αντίστοιχα
ισχύοντα αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες
Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος (Income Tax Filings), ή Εκκαθαριστικά Σημειώματα (Income Tax
Returns), ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά.

•

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις
διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει η ανωτέρω
επάρκεια.

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν.
4605/2019.
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•

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το
σχετικό κριτήριο πρέπει να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.23
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει της σχετικής νομοθεσίας και όπως περιγράφεται στην ενότητα
2.2.6.24
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 25. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού,
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους26 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
23

24

25

26

Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος
XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει Ο Αναθέτων Φορέας στο άρθρο 2.2.6.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.

Σελίδα 27

20PROC007699083 2020-11-23
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.27
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης28 της Σύμβασης29 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
(κi)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
(σi)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α. Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου
Κ1

Συνολική αντίληψη, κατανόηση απαιτήσεων, στόχου και
αντικειμένου του Έργου

8%

Κ2

Προσαρμογή προσέγγισης σε σχέση με το περιβάλλον
ανάπτυξης και λειτουργίας του Έργου

2%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

10%

ΟΜΑΔΑ Β. Ποιότητα της Μεθοδολογικής και Τεχνολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης

27

28

29

Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
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Κ3

Μεθοδολογία διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου

5%

Κ4

Συνολική λύση στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές
απαιτήσεις και προδιαγραφές του Έργου

50%

Κ5

Κάλυψη προδιαγραφών Ασφάλειας, Πολυκαναλικής
Διάθεσης, Ανοικτών Δεδομένων, Ευχρηστίας και
Προσβασιμότητας

5%

Υπηρεσίες Πιλοτικής, Παραγωγικής Λειτουργίας και
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

10%

Κ6

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

70%

ΟΜΑΔΑ Γ. Οργάνωση Υλοποίησης, Λειτουργία Διοίκησης Έργου και Εκπαίδευσης
Κ7

Οργανωτική Αποτελεσματικότητα
διοίκησης και υλοποίησης Έργου

του

Κ8

Διακυβέρνηση και επικοινωνία
συντελεστές του Έργου

Κ9

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ

20%

με

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

σχήματος

όλους

5%

τους

5%

100%

Τρόπος αναλυτικής βαθμολόγησης των επί μέρους κριτηρίων αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς
Κριτήριο Κ1

Κρίνεται η συνολική προσέγγιση του Αναδόχου σχετικά με τις λειτουργικές και
τεχνικές απαιτήσεις, τους στόχους, το φυσικό αντικείμενο του έργου και η εν γένει
αντίληψη στις παραμέτρους που καθορίζουν το έργο.

Κριτήριο Κ2

Κρίνεται η προσαρμοστικότητα της επιλεγμένης προσέγγισης του Αναδόχου σε σχέση
με το περιβάλλον λειτουργίας του έργου.

Κριτήριο Κ3

Κρίνεται ο βαθμός επάρκειας και καταλληλόλητας της ανάλυσης και εξειδίκευσης της
προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης και διαχείρισης στις απαιτήσεις του έργου.

Κριτήριο Κ4

Κρίνεται η αναλυτική προσέγγιση για την κάλυψη των προδιαγραφών και απαιτήσεων
του έργου, τόσο λειτουργικά όσο και τεχνικά. Εξετάζεται η εξειδίκευση της
μεθοδολογίας και η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή του σχεδιασμού και της
υλοποίησης των απαιτούμενων υποσυστημάτων, καθώς και η παρουσίαση –
εξειδίκευση του κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού. Κρίνονται οι επιπλέον
λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες
συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των στόχων του Έργου.

Κριτήριο Κ5

Κρίνεται η εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης και ασφάλειας προσωπικών
δεδομένων, ανοικτών δεδομένων σε συνάρτηση με την ασφάλεια των δεδομένων,
πολυκαναλικής διάθεσης και πρόσβασης των υπηρεσιών, ευχρηστίας των εργαλείων
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και υπηρεσιών από τους χρήστες, καθώς και η εν γένει προσβασιμότητα της
πλατφόρμας και των υπηρεσιών της.
Κριτήριο Κ6

Κρίνεται η διαδικασίας πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος και των υπηρεσιών του,
τα σενάρια ελέγχου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και τη ρεαλιστικότητά του, καθώς
επίσης χρονική διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης πέραν της ζητούμενης.

Κριτήριο Κ7

Κρίνεται η επάρκεια προσέγγισης του υποψήφιου Αναδόχου όσον αφορά την
οργάνωση, διοίκηση, υλοποίηση και ποιότητα του Έργου, σε σχέση με τις
ιδιαιτερότητες του τελευταίου.

Κριτήριο Κ8

Κρίνεται η επάρκεια αναγνώρισης και προσέγγισης του υποψήφιου Αναδόχου σε
θέματα επικοινωνίας με όλους τους συντελεστές και εμπλεκόμενους στο έργο.

Κριτήριο Κ9

Κρίνεται η επάρκεια της εκπαίδευσης που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς30.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική απόλυτη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν
Για κάθε τεχνική προσφορά υπολογίζεται ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ), δηλ. ΤΒΤΠ = (UT/
UMAX)X100, όπου UMAX = η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου.
Για κάθε οικονομική προσφορά υπολογίζεται ο Τελικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (ΤΒΟΠ), δηλ. ΤΒΟΠ
= (BMIN/ BK)X100, όπου BMIN = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις
προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)
όπου:
Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς
UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου
UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου
ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β,
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

30

Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη
βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το
σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου
5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, Ο Αναθέτων Φορέας
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον Αναθέτοντα Φορέα, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι
οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν31:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/201632, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα III),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

31
32

Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
τον Αναθέτοντα Φορέα με το κεφάλαιο “Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων” του Παραρτήματος II της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα33 34.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν35.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Στον φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του υποψήφιου
οικονομικού φορέα., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της διακήρυξης.
Α. Τιμές
Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προς προμήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 36
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει
στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης37) σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών και την παράδοση
των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης38.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα με τις υποκείμενες διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της

33
34

35
36

37
38

Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.
ανθρωποώρες κ.α.
Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη.
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
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παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον Αναθέτοντα Φορέα39 στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Αναθέτοντα
Φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν Ο Αναθέτων Φορέας κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,40
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

39
40

Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο του Αναθέτοντα
Φορέα (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00.

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει ο Αναθέτων Φορέας.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών Ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στον Αναθέτοντα Φορέα προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του Αναθέτοντα Φορέα, η οποία κοινοποιείται
με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους
προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, Ο Αναθέτων
Φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται το άρθρο 313 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται: ανάθεση στην προσφορά με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς, Ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου του Αναθέτοντα Φορέα, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, Ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 41 από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης42 και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών43. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν, και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
Ο Αναθέτων Φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές44
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που Ο Αναθέτων Φορέας ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το

41
42
43

44

Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
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στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.45
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά46 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντα Φορέα η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Αναθέτοντος Φορέα για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του
Αναθέτοντα Φορέα η εγγύηση συμμετοχής του47.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω48 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του Αναθέτοντα Φορέα για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά49, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον Ο Αναθέτων Φορέας δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα

45

46
47
48
49

Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του
ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
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της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προ συμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προ συμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 50. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες51 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντα Φορέα η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά52.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντα Φορέα κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντα
Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
50

51
52

Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής
προσφυγής.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, Ο Αναθέτων Φορέας
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του Αναθέτοντα Φορέα και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντα Φορέα έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 53
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της
παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή
αποδεσμεύονται, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών και
υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Με την οριστική παραλαβή των ειδών της σύμβασης, ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από
δυσλειτουργία των ειδών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, και δεν θα οφείλονται σε κακούς
χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των ειδών και η οποία ορίζεται σε ένα (1) έτος μετά την οριστική παραλαβή.
Το ποσό της εγγύησης θα ανέρχεται στο ποσοστό των 1,0% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της Σύμβασης. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην

53

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.

Σελίδα 42

20PROC007699083 2020-11-23
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Επίσης κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις ορθές μετρήσεις
των αισθητήρων και θα πρέπει να φροντίζει για την βαθμονόμηση των αισθητήρων τακτικά (κυρίως των
μετεωρολογικών αισθητήρων και των μετρητών χημικών ενώσεων) ή ακόμα και για την αντικατάσταση τους
με καινούργιους. Στόχος είναι οι αισθητήρες να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας
και ποιότητας αποτελεσμάτων, όπως αυτές ορίζονται από τον κατασκευαστή, καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας Ο Αναθέτων
Φορέας συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης και επιστρέφεται η εγγυητική καλής
λειτουργίας στον ανάδοχο.
Η εγγύηση προσκομίζεται στο Δήμο μετά την ολοκλήρωση της οριστικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών
της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση, πριν την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 68 ν. 3863/2010 (Α΄ 115), οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Αναθέτοντα
Φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο,
τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον
Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
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παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση του Α.Φ.
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Α Στάδιο: Με το 100% της αντίστοιχης συμβατικής αξίας των Φάσεων 1 και 2 μετά την οριστική παραλαβή
των Παραδοτέων 1.1, 2.1 και 2.2 των Φάσεων 1 και 2 στο τέλος της Φάσης 2.
Β Στάδιο: Με το 100% της αντίστοιχης συμβατικής αξίας των Φάσεων 3, 4 και 5 μετά την οριστική παραλαβή
των Παραδοτέων 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 και 5.3 των Φάσεων 3, 4 και 5 στο τέλος της Φάσης 5.
Οι ανωτέρω Φάσεις και Παραδοτέα είναι σύμφωνα με το άρθρο 6.2 και το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Η
πληρωμή θα γίνει υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των αντίστοιχων Παραδοτέων, σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, τη σύνταξη των αντίστοιχων Πρωτοκόλλων Παραλαβής
Αντικειμένων από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201654, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού και την παροχή
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με
τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται55
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον
Αναθέτοντα Φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201656
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)57 .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα με τις υποκείμενες διατάξεις.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει επί του καθαρού ποσού.

54
55
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57

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος58 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Αναθέτοντα Φορέα, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης59.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
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Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον Αναθέτοντα Φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων60

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από
το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201661. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

60
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Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, που συγκροτείται με απόφαση του Α.Φ.62, η οποία
και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, την Οικονομική Επιτροπή του ΟΛΗ, για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2

Διάρκεια σύμβασης63

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες, διακρίνεται σε πέντε (5) φάσεις, αρχίζει από
την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού.
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές
/ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:
•
•
•

Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής, διάρκειας ενός (1) μηνός
Φάση 2: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αισθητήρων & Έξυπνων Πυργίσκων διάρκειας
δύο (2) μηνών
Φάση 3: Ανάπτυξη Λογισμικό Διασύνδεσης - Διάθεσης Δεδομένων & Πλατφόρμα Διαχείρισης,

•
•

διάρκειας τριών (3) μηνών
Φάση 4: Πιλοτική Λειτουργία υποσυστημάτων, διάρκειας έξι (6) μηνών
Φάση 5: Εκπαίδευση, διάρκειας ενός (1) μήνα

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής προτεινόμενα παραδοτέα, ανά Φάση:

62
63

Πρβλ. άρθρο 216, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4608/2019
Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
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Φάση 1. Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής
Παραδοτέα:
Π.1.1: Μελέτη Εφαρμογής
Φάση 2. Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αισθητήρων & Έξυπνων Πυργίσκων
Παραδοτέα:
Π.2.1: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αισθητήρων
Π.2.1: Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνων Πυργίσκων & Αναβάθμιση υφιστάμενων
Π.2.3: Έκθεση ολοκλήρωσης εγκατάστασής
Φάση 3. Ανάπτυξη Εφαρμογών
Παραδοτέα:
Π.3.1 : Ανάπτυξη Λογισμικού Διασύνδεσης & Διάθεσης Δεδομένων : Έκθεση Ολοκλήρωσης και
Εγκατάστασης
Π.3.2 : Ανάπτυξη Πλατφόρμα Διαχείρισης IoT : Έκθεση Ολοκλήρωσης και Εγκατάστασης
Π.3.3 : Έκθεση Ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία του συνόλου των λογισμικών
Φάση 4. Πιλοτική Λειτουργία
Παραδοτέα:
Π.4.1 : Έκθεση πιλοτικής λειτουργίας Δικτύου Αισθητήρων (Εβδομαδιαίες/Μηνιαίες/Τελικές Αναφορές )
•
•
•
•

Μέτρηση Δεικτών Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Αξιοπιστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Ευχρηστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μετρήσεις που αφορούν τις ενεργειακές καταναλώσεις

Π.4.2 : Έκθεση πιλοτικής λειτουργίας Έξυπνων Πυργίσκων (Εβδομαδιαίες/Μηνιαίες/Τελικές Αναφορές )
•
•
•
•

Μέτρηση Δεικτών Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Αξιοπιστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Ευχρηστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μετρήσεις που αφορούν τις ενεργειακές καταναλώσεις

Π.4.3 : Έκθεση πιλοτικής λειτουργίας Πλατφόρμα Διαχείρισης IoT και Λογισμικού Διασύνδεσης &
Διάθεσης Δεδομένων με τρίτα συστήματα (Εβδομαδιαίες/Μηνιαίες/Τελικές Αναφορές )
•
•
•

Μέτρηση Δεικτών Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Αξιοπιστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Ευχρηστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος

Φάση 5. Εκπαίδευση
Παραδοτέα:
Π.5.1: Πρόγραμμα εκπαίδευσης
Π.5.2: Εκπαιδευτικό υλικό και οδηγοί χρήσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Π.5.3: Έκθεση ολοκλήρωσης εκπαίδευσης
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6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του
Αναθέτοντα Φορέα μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου64. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στον
Αναθέτοντα Φορέα τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος65 Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/201666 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης67

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
Παράρτημα I της παρούσας.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των
οριζόμενων στο άρθρο 220.

64

65
66
67

Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν
παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019
Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605.
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6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί
αυτοδίκαια.
6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 22168του ν. 4412/2016.69

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση70

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή του 50% των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
68

69
70

Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4608/2019, με τις οποίες
τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
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ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
Ο Αναθέτων Φορέας δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή
ρήτρα υποκατάστασης)71.

71

Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη
ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3) ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε
περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου
και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Γενική Περιγραφή
Η Πράξη αφορά στη δημιουργία κατανεμημένου δικτύου έξυπνων αισθητήρων ελέγχου πληρότητας θέσεων
ελλιμενισμού και έξυπνων πυργίσκων (smart pillars) που θα διαθέτουν ελεγκτές παροχής ενεργείας και
νερού, καθώς και του απαραιτήτου λογισμικού και εφαρμογών που θα συμβάλουν για μια πιο
αποτελεσματική διαχείριση του ελλιμενισμού των σκαφών αναψυχής.
Μέσω του έργου επιδιώκεται:
(α) Εφαρμογή λύσεων έξυπνης μαρίνας για την βελτίωση των υπηρεσιών στην μαρίνα του Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου.
(β) Μέτρηση των ενεργειακών δεδομένων των θέσεων ελλιμενισμού με την καταγραφή και έλεγχος των
καταναλώσεων μέσω τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και
προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών.
(γ) Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ μέσω πολυκαναλικής διάθεσης.
(δ) Αύξηση της προσβασιμότητας σε ανοικτά δεδομένα.

Στους διαχειριστές θα παρέχεται – μέσω εφαρμογών παρουσίασης δεδομένων έξυπνων υποδομών – η
δυνατότητα προβολής χρήσιμων πληροφοριών συλλεγόμενων μέσω του δικτύου έξυπνων αισθητήρων και
των smart pillars που θα τοποθετηθούν σε θέσεις ελλιμενισμού και το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες του
Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).

1.2 Ανάλυση Λειτουργικών Προδιαγραφών
Πλέον των παρεμβάσεων που απαιτούν προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων υπέρηχων, smart
pillars και γενικότερα του απαραίτητου εξοπλισμού, προβλέπεται η ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης (IoT
port management tool). Πρόκειται για μια πλατφόρμα διαχείρισης (administrator’s platform) για τους
υπευθύνους διαχειριστές του φορέα η οποία και θα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του δικτύου
αισθητήρων και των smart Pillars. Τέλος, το έργο απαιτεί τις απαραίτητες συμπληρωματικές υπηρεσίες: α)
υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας και β) υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους διαχειριστές του συστήματος.
Συγκεκριμένα, το έργο πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω επιμέρους υποσυστήματα:
Υποσύστημα 1: Το συγκεκριμένο Υποσύστημα αποτελείται από ένα πλέγμα δέκα (10) αισθητήρων
υπέρηχων που θα ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο την πληρότητα των θέσεων ελλιμενισμού. Σε κάθε θέση
ελλιμενισμού θα εγκατασταθεί ένας αισθητήρας υπερήχων που θα παρακολουθεί την κατάσταση
πληρότητας της κάθε θέσης σε πραγματικό χρόνο. Κάθε αισθητήρας θα μπορεί να είναι ενεργειακά
αυτόνομος με τη χρήση φωτοβολταϊκού panel. Τα πρωτογενή δεδομένα του πλέγματος IoT θα
συγκεντρώνεται και θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων
Επιπλέον θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα IoT API που θα συλλέγει τα δεδομένα και θα τα διοχετεύει στο
cloud. Τα δεδομένα σχετικά με την διαθεσιμότητα των θέσεων ελλιμενισμού θα μετασχηματίζονται σε
πρότυπα διάθεσης δεδομένων (JSON, XML κλπ) ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση από τρίτες εφαρμογές
ή υπηρεσίες.
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-Το υποσύστημα 1 αντιστοιχεί στην Πιλοτική Περιοχή 1 (Mooring occupation sensors) του έργου PSAMIDES.

Υποσύστημα 2: Το Υποσύστημα 2 περιλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση τριών (3) νέων smart
Pillar καθώς και την μετατροπή εφτά (7) υφιστάμενων pillars σε smart με την προσθήκη του απαραίτητου
εξοπλισμού και λογισμικού προκειμένου να δημιουργηθούν στο σύνολο 10 θέσεις ελλιμενισμού που να
διαθέτουν έξυπνους μετρητές παροχής ενέργειας και νερού, καθώς και υποστήριξη απομακρυσμένης
λειτουργιάς. Τα συγκεκριμένα smart Pillars θα αποτελέσουν βασική υποδομή μέσω της οποίας θα
επιτρέπεται στους διαχειριστές η εποπτεία των δεδομένων κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο. Το
υποσύστημα, μέσω των κατάλληλων λογισμικών θα πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο λειτουργίας καθώς και
την εποπτεία από τους υπευθύνους του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.
Επιπλέον θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα API που θα διοχετεύει τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας και κατανάλωσης νερού στο cloud μέσα από ανοιχτά πρότυπα διάθεσης δεδομένων όπως (JSON,
XML κλπ) ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση από τρίτες εφαρμογές, υπηρεσίες και υποσυστήματα.
-Το υποσύστημα 2 αντιστοιχεί στην Πιλοτική Περιοχή 2 (Remote water & electricity supply manager) του
έργου PSAMIDES.

Υποσύστημα 3: Λογισμικό διασύνδεσης του συστήματος με τρίτες εφαρμογές και πλατφόρμες. Το
συγκεκριμένο υποσύστημα θα παρέχει μέσω web services όλα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του
δικτύου αισθητήρων καθώς και θα μπορεί να αντλεί δεδομένα από τρίτα συστήματα εφόσον διαθέτουν
ανοικτά δεδομένα και προσβάσιμα μέσω αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
-Το υποσύστημα 3 αντιστοιχεί στις Πιλοτικές Περιοχές 1 (Mooring occupation sensors) και 2 (Remote water
& electricity supply manager) του έργου PSAMIDES

Υποσύστημα 4: Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (ΙοΤ), για τους Υπευθύνους του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου, το οποίο θα παρέχει, κατ’ ελάχιστο υψηλή εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης του συνόλου
των αισθητήρων πληρότητας θέσεων ελλιμενισμού καθώς και τον δεδομένων κατανάλωσης ενεργείας και
νερού, ενώ θα μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα πραγματικού χρόνου ώστε τουλάχιστον να μπορεί να
διαμορφώνεται το κατάλληλο πλέγμα πληροφοριών προς διάθεση στους διαχειριστές του συστήματος.
-Το υποσύστημα 3 αντιστοιχεί στις Πιλοτικές Περιοχές 1 (Mooring occupation sensors) και 2 (Remote water
& electricity supply manager) του έργου PSAMIDES
Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει σχηματικά τα διαφορετικά υποσυστήματα καθώς και τις διασυνδέσεις
τόσο μεταξύ τους όσο και με τις επιμέρους εφαρμογές και λογισμικά που κατ’ ελάχιστο πρέπει να
προσφέρει ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου:
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Εικόνα 1: Απεικόνιση Λογικών Επιπέδων, υποσυστημάτων και παραγόμενων υπηρεσιών

1.2.1 Υποσύστημα 1: Δίκτυο Αισθητήρων πληρότητας θέσεων Ελλιμενισμού
Το υποσύστημα 1 περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα κόμβων αισθητήρων ελέγχου
πληρότητας θέσεων ελλιμενισμού συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αισθητήρων. Μέσω των
αισθητήρων θα πρέπει να συλλέγονται δεδομένα για την διαθεσιμότητα των θέσεων ελλιμενισμού σε
πραγματικό χρόνο.
Η συλλογή των προ-αναφερθέντων δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεχή βάση, δηλαδή
24/7/365, ενώ τα δεδομένα θα πρέπει να αποστέλλονται σε «πραγματικό» χρόνο στη κεντρική Βάση
Δεδομένων στην οποία θα αποθηκεύονται. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται στο
υποσύστημα διαχείρισης και διάθεσης δεδομένων καθώς και στις εφαρμογές διαχείρισης.
Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή μεταφορά των δεδομένων καθώς και να μπορεί να γίνει με ένα από
τα εξής δίκτυα: Ethernet ή GPRS, 3G ή Wi-Fi.
Για την διασύνδεση των αισθητήρων σε δίκτυο θα πρέπει χρησιμοποιηθούν πλέον σύγχρονες τεχνολογίες
δικτύων και πρωτόκολλα επικοινωνίας π.χ. Zigbee, Sigfox, NoB/IoT, Wi-Fi ή 4G. Οι θέσεις των κόμβων
αισθητήρων θα προσδιοριστούν με κριτήρια (α) την κάλυψη ευρύτερης περιοχής της μαρίνας και την
χωροθέτηση κτιρίων του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και την
αποφυγή βανδαλισμών).
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αισθητήρων Υπερήχων
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συχνότητα λειτουργίας: 42 kHz
Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης: 765 cm
Διεπαφή: Digital Bus
Τροφοδοσία: 3,3 V ~ 5 V
Κατανάλωση (μέσος όρος): 2,1 mA (τροφοδοσία στα 3,3 V) - 3,2 mA
Κατανάλωση (αιχμή): 50 mA (τροφοδοτείται στα 3,3 V) - 100 mA
Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε θερμοκρασίες από τουλάχιστον -20οC έως +50οC.
Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε συνθήκες υγρασίας 0-85%.
Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από συσσωρευτές ενέργειας (solar panels)
Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από δίκτυο της ΔΕΗ
Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από εξωτερική μπαταρία
Επικοινωνία μέσω θύρας USB
Υποστηριζόμενος εσωτερικός χώρος αποθήκευσης >4GB
Προστασία από κρούση προδιαγραφών τουλάχιστον IK08
Προστασία από νερό, υγρασία, σκόνη, διάβρωση και κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικό
χώρο, προδιαγραφών τουλάχιστον IP65
Υποστήριξη επαναπρογραμματισμού
Πιστοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE)

1.2.2 Υποσύστημα 2: Έξυπνοι Πυργίσκοι (Smart Pillars)
Το συγκεκριμένο Υποσύστημα περιλαμβάνει την εγκατάσταση τριών νέων Smart Pillars όπου θα
αναλαμβάνουν την διανομή ρεύματος- νερού στην Μαρίνα με αυτοματοποιημένο τρόπο χωρίς την
παρέμβαση προσωπικού, προσφέροντας στο χρήστη μια ορισμένη ισχύ ηλεκτρικού ρεύματος (κιλοβατώρες
kwh) και όγκο νερού (κυβικά μέτρα m3) με βάση την προπληρωμή που θα έχει κάνει στον ΟΛΗ ΑΕ.
Το υποσύστημα θα πρέπει να αποτελείται από:
1. Smart Pillars (πυργίσκοι):
•

•

•
•

•
•
•
•

Το υλικό κατασκευής του κάθε πυργίσκου να είναι εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430,
για μεγάλη αντοχή κατά των διαβρωτικών συνθηκών (θαλάσσιο περιβάλλον),
συμπεριλαμβανομένου του νιτρικού οξέος και ορισμένων οργανικών οξέων.
Ο χρωματισμός να γίνεται με ειδική ηλεκτροστατική βαφή, τύπου RAL, για μέγιστη προστασία κατά
της διάβρωσης & της υπεριώδους ακτινοβολίας UV, στις μεταβολές θερμοκρασίας και στα συνήθη
χημικά που χρησιμοποιούνται σε μαρίνες (π.χ. διαλυτικά, πετρέλαιο, χλωρίνη).
Το εσωτερικό του να είναι ευρύχωρο ώστε να υπάρχει άνεση στις συνδέσεις των παροχών νερού &
ρεύματος, με εύκολη πρόσβαση από ανοιγόμενες πόρτες που κλειδώνουν.
Η βάση του πυργίσκου να είναι ξεχωριστή (για εύκολη τοποθέτηση), από ενισχυμένο ανοξείδωτο
ατσάλι τουλάχιστον 3mm και να φέρει ένα άνοιγμα για την διέλευση του καλωδίου της παροχής
του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και του σωλήνα για την παροχή του νερού. Επίσης να διαθέτει
τέσσερις οπές Φ14 για την πάκτωση του.
Ο δείκτης στεγανοποίησης του πυργίσκου να πληροί τις IP65 προδιαγραφές.
Ο δείκτης προστασίας του πυργίσκου να πληροί τις ΙΚ10 προδιαγραφές κρούσης.
Να είναι πιστοποιημένο για ανθεκτικότητα στη φωτιά σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή φωτιάς
από εξωτερική αιτία.
Ο φωτισμός να είναι τεχνολογίας LED πολύ χαμηλής κατανάλωσης, η οποία να παρέχει επαρκή
φωτισμό στους χρήστες του pillar προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κάθε θέση παροχής να διαθέτει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ώστε
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•
•
•

να είναι εύκολο να διακρίνεται ποιες θέσεις παροχών είναι διαθέσιμες και ποιες όχι. Ο φωτισμός
να σβήνει αυτόματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για εξοικονόμηση ενέργειας.
Να διαθέτει θυρίδα στην πίσω πλευρά για την πρόσβαση του χρήστη στα ρελέ διαρροής της
κατανάλωσης του σε περίπτωση βραχυκυκλώματος από τον ίδιο.
Να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός των υδραυλικών από τα ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά συστήματα που
εξασφαλίζει την μέγιστη ασφάλεια & στεγανότητα του σώματος.
Να υπάρχουν σύνδεσμοι στήριξης των καλωδίων ρεύματος και των σωλήνων του νερού, ώστε να
υπάρχει τακτοποίηση στις λήψεις.

2. Ηλεκτρονικό σύστημα:
•

•
•

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου λειτουργίας και κατανάλωσης χρέωσης προπληρωμένης κάρτας με
σύστημα “ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ” (απλή τοποθέτηση της κάρτας κοντά στον αναγνώστη του
Πυργίσκου) χωρίς να εισέρχεται σε σχισμή ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα διάβρωσης του
μηχανισμού ανάγνωσης και εγγραφής καρτών.
Έγχρωμη μεγάλη LCD TFT οθόνη με μεγάλες γραμματοσειρές για πληροφορίες στο χρήστη σε δυο
γλώσσες (Ελληνικά-Αγγλικά).
Όταν ο χρήστης θελήσει να αποχωρήσει να επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό που δεν έχει
καταναλώσει στην κάρτα του για επόμενη χρήση.

3. Λογισμικό:
•
•
•

•
•

•
•

•

Να επιτρέπει την πίστωση του ποσού για το οποίο δεν έχει γίνει χρήση.
Να επιτρέπει την εμφάνιση της κατανάλωσης απ’ ευθείας για κάθε χρήστη σε (Kwh) και (m³) όπως
και το ποσό σε ευρώ (€) χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιούνται οι παροχές.
Να παρέχει απομακρυσμένη διασύνδεσης των pillars με τον κεντρικό server του φορέα διαχείρισης
και εκμετάλλευσης ώστε να υπάρχει δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας στατιστικών & των
δεδομένων λειτουργίας.
Να δύναται η κωδικοποίηση του μέσου λειτουργίας του pillar (Μαγνητικής Κάρτας),με στόχο την
πολύ δύσκολη έως μηδενική τρωτότητα του συστήματος.
Να υπάρχει ευχέρεια εξατομίκευσης χρεώσεων για κάθε χρήστη καθώς & δυνατότητα εύκολης
αλλαγής των παραμέτρων για το κόστος χρέωσης της μονάδας κατανάλωσης νερού και ρεύματος
εύκολα από το λογισμικό του προγραμματισμού της κάρτας. Να χρειάζεται μόνο μία κάρτα για τον
χειρισμό του μηχανήματος & όχι διαφορετική για τους Έλληνες & διαφορετική για τους ξένους
χρήστες.
Να είναι δυνατή η εμφάνιση του λογότυπου του ΟΛΗ ΑΕ στην οθόνη των πληροφοριών.
Οι κάρτες προπληρωμής να είναι από ανθεκτικό υλικό, αδιάβροχες, να μην απομαγνητίζονται, να
είναι χαμηλού κόστους με δυνατότητα εκτύπωσης του λογότυπου του ΟΛΗ ΑΕ, του ποσού χρέωσης
της κάρτας και χρήσιμες πληροφορίες. Οι κάρτες να έχουν τη δυνατότητα
επανεγγραφής/επαναπρογραμματισμού μετά τη χρήση.
Να παράγει δεδομένα τα οποία θα μπορούν να είναι διαθέσιμα μέσω ανοιχτών προτύπων (Rest,
JSON, XML κλπ)

4. Πιστοποιήσεις:
Τα συστήματα να διαθέτουν τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:
•
•
•
•
•

CE
IP 65
IK 10
Glowwire test
EN ISO 9001:2008
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Ειδικά χαρακτηριστικά για τα pillars γενικής χρήσης.
H ηλεκτρική εγκατάσταση (με δυνατότητα έως 4 παροχές ρεύματος)
Να δίνεται η επιλογή για:
•
•
•
•

Πρίζες CEE, 16Α, 32Α, μονοφασικές, με δείκτη στεγανοποίησης IP67.
Πρίζες CEE, 16Α, 32 και 63Α τριφασικές, με δείκτη στεγανοποίησης IP67.
Ρελέ διαφυγής 16Α & 32A / 30mA (μονοφασικά & τριφασικά) για την προστασία των αντιστοίχων
πριζών.
Ρελέ ισχύος 25Α & 40Α αντίστοιχα για τον έλεγχο των καταναλώσεων.

Τα συστήματα να φέρουν:
•
•

Ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας παλμού (μονοφασικοί & τριφασικοί).
Ρελέ διαφυγής 10Α / 30mA για την προστασία των μετρητών ενέργειας, των ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων και του φωτισμού LED του στύλου.

Η υδραυλική εγκατάσταση (έως 4 παροχές νερού).
Τα συστήματα να φέρουν:
•
•
•

Παροχές νερού 1/2" από ανθεκτικό μέταλλο έναντι της διάβρωσης.
Ορειχάλκινους ογκομετρητές νερού (παλμού) με ενσωματωμένη αρίθμηση.
Ορειχάλκινες ηλεκτροβάνες με ενισχυμένα πηνία χαμηλής τάσης (12 Volt).

Επιπλέον θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση 7 υφιστάμενων πυργίσκων στα οποία θα γίνουν όλες οι
απαραίτητες αναβαθμίσεις και προσθήκες τόσο στο λογισμικό όσο και στον εξοπλισμό ώστε να πληρούν
τις αντίστοιχες προδιαγραφές με τα νέα pillars που πρόκειται να εγκατασταθούν.

1.2.3 Υποσύστημα 3: Λογισμικό Διασύνδεσης & Διάθεσης Δεδομένων
Στο πλαίσιο της διάθεσης δεδομένων του Οργανισμού τόσο από το Δίκτυο Αισθητών Πληρότητας Θέσεων
Ελλιμενισμού όσο και από τους Ελεγκτές κατανάλωσης παροχής ηλεκτρικής ενεργείας και νερού στα σκάφη
αναψυχής, προβλέπεται να αναπτυχθεί κατάλληλο λογισμικό διασύνδεσης, το οποίο θα αντλεί όλα τα
δεδομένα από τους αισθητήρες και τα pillars και θα τα μετατρέπει σε κατάλληλη μορφή όπου μέσα από
web Services και μέσω ανοικτών προτύπων θα είναι διαθέσιμα προς χρήση από εξωτερικές εφαρμογές και
τρίτα συστήματα.
Συγκεκριμένα, το υποσύστημα, θα έχει δυνατότητες εισαγωγής, εξαγωγής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και
διακίνησης πληροφορίας από και προς άλλα πληροφοριακά συστήματα.
Επιπλέον θα δίνει την δυνατότητα συνδυασμού συνόλων δεδομένων (Data Sets) και την δυνατότητα
διόρασης υπηρεσιών, χωρίς επανειλημμένη παρέμβαση του χειριστή, ώστε να επιτυγχάνεται συνεκτικό
αποτέλεσμα και να ενισχύεται η προστιθέμενη αξία των συνόλων δεδομένων και των υπηρεσιών.
Το υποσύστημα θα πρέπει να διαθέτει την υποδομή ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την διασύνδεση μέσω
υπηρεσιών ανταλλαγής δεδομένων εφόσον τα δεδομένα είναι ανοικτά και διαθέσιμα προς τρίτους.
Κατά την σχεδίαση και ανάπτυξη του υποσυστήματος θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις
δυνατότητες διαλειτουργικότητας του και διασύνδεσης με τα τρίτα συστήματα που με σκοπό την παροχή
πληροφόρησης στους χρήστες άλλα και τους διαχειριστές του Φορέα.
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1.2.4 Υποσύστημα 4: Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχειριστών (ΙοΤ)
Οι διαχειριστές του φορέα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τόσο σε πληροφορίες που αφορούν τα δεδομένα
των επιμέρους αισθητήρων και τους ελεγκτές όσο και σε στοιχεία που αφορούν τη λειτουργική τους
κατάσταση αλλά και σε τεχνικά τους χαρακτηριστικά (IOT Management).
Η εφαρμογή Διαχείρισης θα έχει την δυνατότητα να προσφέρει στους διαχειριστές ένα πίνακα ελέγχου ο
οποίος θα δίνει την συνολική εικόνα της λειτουργίας των επιμέρους αισθητήρων του δικτύου καθώς και
την συνολική επίβλεψη της λειτουργία και της παροχής ενεργείας και νερού στις θέσεις ελλιμενισμού.
Σκοπός του συγκεκριμένου υποσυστήματος είναι η δυνατότητα που θα δίνει στους διαχειριστές να μπορούν
να έχουν την συνολική εικόνα των μετρήσεων καθώς και της διαθεσιμότητας των θέσεων σε πραγματικό
χρόνο.
Για τον σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή IoT Port Management η οποία θα επιτρέπει στους
διαχειριστές να έχουν μια πλήρη επισκόπηση της κατάστασης της περιοχής του λιμένα, μέσω του συνόλου
των δεδομένων που θα συλλέγονται από τις συσκευές IoT (αισθητήρες πληρότητας και smart pillars
(ελεγκτές παροχής ενέργειας & νερού).
Η αναπαράσταση της συνολικής κατάστασης της μαρίνας θα ολοκληρωθεί με οπτικοποιημένο τρόπο σε ένα
GUI, ενώ θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι προκειμένου να είναι σε θέση να συνδυάζουν δεδομένα από όλες τις
συσκευές IoT για να βοηθήσουν την λιμενική αρχή να λάβει αποφάσεις για θέματα σχετίζονται με την
ασφάλεια του λιμένα.
Μέσα από γραφικές διεπαφές θα παρουσιάζεται η λειτουργία του κάθε αισθητήρα καθώς και η λειτουργία
του κάθε αισθητήρα. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάζονται με αντίστοιχες χρωματικές ενδείξεις που θα
δίνουν άμεση απεικόνιση της διαθεσιμότητας της θέσης πάνω σε διαδραστικό χάρτη καθώς και τυχόν
σφαλμάτων ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο ή σε μέρος αυτού.
Σε κάθε αισθητήρα ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δει ένα σύντομο ιστορικό των τελευταίων
μετρήσεων (quick view) ενώ θα υπάρχει και η επιλογή να δει το πλήρη ιστορικό των μετρήσεων για κάθε
αισθητήρα.
Η πλατφόρμα θα τηρεί αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής σφαλμάτων. Κάθε σφάλμα το οποίο θα
παρουσιάζεται στην λειτουργία του δικτύου θα καταγράφεται αυτόματα στο σύστημα με τα απαραίτητα
στοιχεία (κόμβος, αισθητήρας, ώρα/ημερομηνία κλπ).
Επιπλέον το υποσύστημα θα διατηρεί σύνδεση με το υποσύστημα Διασύνδεσης και Διάθεσης Δεδομένων.
Στόχος της συγκεκριμένης σύνδεσης είναι ή παρακολούθηση όλων των ταυτοποιημένων κλήσεων που
πραγματοποιούνται στο σύστημα για την διάθεση δεδομένων σε τρίτα συστήματα.
Η πρόσβαση στο υποσύστημα από τους διαχειριστές θα γίνεται μέσω μηχανισμού αυθεντικοποίησης και
θα παρέχει δυο (2) επιπέδων διαβαθμισμένη πρόσβαση στις επιμέρους υπηρεσίες του υποσυστήματος.
Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί εξειδικευμένη εφαρμογή η οποία θα επιτρέπει
τη διαπιστευμένη πρόσβαση στελεχών του φορέα και θα τους επιτρέπει, μέσω κονσόλας, να διαχειρίζονται
τα πιο κάτω:
•

Δίκτυο Smart Pillars: Αποτύπωση σε διαδραστικό χάρτη και ένδειξη κατάστασης λειτουργίας καθώς
και καταναλώσεων.

•

Δίκτυο Αισθητήρων: Αποτύπωση σε διαδραστικό χάρτη και ένδειξη κατάστασης λειτουργίας

•

Διαχείριση Αισθητήρων: Αποτύπωση λεπτομερών χαρακτηριστικών και διαχείριση τρόπου
λειτουργίας (π.χ. ρυθμός λήψης δεδομένων, διαθεσιμότητα, κλπ.).

•

Διαχείριση Σφαλμάτων: Τήρηση αρχείου σφαλμάτων
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•

Ενημερώσεις: Άμεση ενημέρωση μέσω email στους υπευθύνους του φορέα για την λειτουργία του
υποσυστήματος smart Pillars(υποσύστημα 1)

•

Ενημερώσεις: Άμεση ενημέρωση μέσω email στους υπευθύνους του φορέα για την λειτουργία του
υποσυστήματος δικτύου αισθητήρων (υποσύστημα 2).

•

Διαχείρισης υποσυστήματος Διασύνδεσης & Διάθεσης Δεδομένων: Παρακολούθηση όλων των
ταυτοποιημένων κλήσεων για διάθεση δεδομένων σε τρίτα συστήματα.

Κατ’ ελάχιστο πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα καθώς και στα υποσυστήματα του
έργου μέσω ενιαίας εφαρμογής διαχείρισης, με τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Διασύνδεση με το υποσύστημα δικτύου αισθητήρων

•

Λειτουργία σε μια γλώσσα (Ελληνικά)

•

Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών

•

Υποστήριξη δύο ρόλων χρηστών, Διαχειριστή και Χειριστή

•

Καταγραφή ενεργειών των χρηστών

•

Δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης λειτουργίας και ειδοποίησης 24x7 σε περίπτωση
αστοχίας/σφάλματος σε υποσύστημα ή μέρους αυτού

1.2.5 Χωροθέτηση Έξυπνων Πυργίσκων & Αισθητήρων Πληρότητας Θέσεων Ελλιμενισμού
Το Δίκτυο Αισθητήρων πληρότητας θέσεων ελλιμενισμού καθώς και oi Έξυπνοι Πυργίσκοι πρόκειται να
εγκατασταθούν στην Προβλήτα Μικρού Κουλέ. Τα ακριβή σημεία θα καθοριστούν κατά την έναρξη του
έργου ύστερα από μελέτη για τα βέλτιστα σημεία και έπειτα από συνεννόηση με τους υπευθύνους του
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.
Παρακάτω ακολουθεί ενδεικτική απεικόνιση της χωροθέτησης σε χάρτη :
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Εικόνα 2: Χωροθέτηση Αισθητήρων και Έξυπνων Πυργίσκων

1.2.6 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας
Στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να παρασχεθούν υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας για διάστημα 6 μηνών.
Στα πλαίσια των υπηρεσιών Πιλοτικής Λειτουργίας θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να πραγματοποιηθούν τα
παρακάτω:
•
•
•
•

Μέτρηση Δεικτών Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Αξιοπιστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Ευχρηστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μετρήσεις που αφορούν τις ενεργειακές καταναλώσεις

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες μετρήσεις όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα
«Psamides Innovation Table»
Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει εβδομαδιαία Τεχνική Έκθεση που θα συνοψίζει τα αποτελέσματα των
παραπάνω μετρήσεων, τα τεχνικά προβλήματα και τις τεχνικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.
Τέλος στο πέρας της Πιλοτικής Λειτουργίας θα πρέπει να παραδοθεί Τελική Έκθεση Πιλοτικής Λειτουργίας
που θα περιέχει το σύνολο των αποτελεσμάτων της περιόδου της Πιλοτικής Λειτουργίας.
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1.2.7 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Το σύστημα θα υποστηρίζει τις παρακάτω κατηγορίες χρηστών:
•
Διαχειριστές (Administrators), που προέρχονται από το Προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου και οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την Γενική Διαχείριση του συστήματος. Θα πρέπει να έχουν
τα αντίστοιχα δικαιώματα για αλλαγές και επεμβάσεις σε επίπεδο δεδομένων, λειτουργιών αλλά και
αλλαγής κατηγοριών/δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών. Οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένοι ώστε να εκτελούν τις παραπάνω λειτουργίες αλλά και να παρέχουν υποστήριξη σε θέματα
χρήσης και λειτουργικότητας του Συστήματος σε άλλους χρήστες.
•
Δυναμικοί Χρήστες (Power Users), που προέρχονται από το Προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, διαχείριση και επεξεργασία των
δεδομένων, για την παραγωγή και εκτύπωση αναφορών.

1.3 Ανάλυση Τεχνικών Προδιαγραφών
1.3.1 Αρχιτεκτονική Συστήματος
Η αρχιτεκτονική αποτελεί το πλαίσιο αρχών, προτεινόμενων πρακτικών, οδηγιών, πολιτικών και προτύπων
που καθοδηγούν το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση
συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική για όλα τα υποσυστήματα του
έργου, πρέπει να υιοθετεί τις κατευθύνσεις που υιοθετεί ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου μέχρι τώρα σε
όλα τα αντίστοιχα έργα. Βασικό μέλημα του υποψήφιου αναδόχου είναι να προσφέρει την κατάλληλη
τεχνική υποδομή, εφαρμογές και υπηρεσίες, που θα υποστηρίξουν τόσο την υφιστάμενη όσο και την
μελλοντική μετεξέλιξη των επιχειρησιακών και διοικητικών διαδικασιών του ΟΛΗ.
Ειδικότερα, οι βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του όλου συστήματος, οι οποίες απαιτούνται βάσει της
φιλοσοφίας του Δήμου, είναι:
•

Να βασίζεται σε παραμετρική φιλοσοφία και να υποστηρίζει τις υφιστάμενες επιχειρησιακές
διαδικασίες του Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου.

•

Να υποστηρίζει τον ευέλικτο ανασχεδιασμό των διαδικασιών. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα θα
υλοποιηθεί μετά από σχετική ανάλυση των διαδικασιών και θα πρέπει να υποστηρίζει τον
επανασχεδιασμό τους με το χαμηλότερο κόστος.

•

Να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες αιχμής. Οι συνιστώσες (components) του συστήματος θα
πρέπει να βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, των οποίων όμως η σταθερότητα και η κοστολογική
αποτελεσματικότητα έχουν δοκιμαστεί. Ο εξοπλισμός, οι διατάξεις και οι εφαρμογές θα πρέπει
να είναι συνεπείς με τις τρέχουσες τεχνολογικές τάσεις και τη γενικότερη κατεύθυνση της
αγοράς.

•

Να συνεργάζεται με τα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα και να κάνει χρήση όλων των
ευρέως διαδεδομένων δικτυακών πρωτοκόλλων, όπως είναι το TCP/IP.

•

Να παρέχει πρόσβαση στην πληροφορία. Η έγκαιρη πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς και στα
εργαλεία που απαιτούνται για την διαχείριση της πληροφορίας, πρέπει να είναι διαθέσιμη σε
όλους εκείνους που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης.

Η αρχιτεκτονική προτείνεται να είναι κεντρικοποιημένη (centralized) . Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής για το έργο αυτό θα πρέπει να προσφέρει:
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-

Μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO- Total Cost Of Ownership)

-

Χαμηλότερο κόστος αναβάθμισης υλικού και λογισμικού

-

Χαμηλότερο κόστος συντήρησης

-

Βέλτιστη τεχνική υποστήριξη

-

Καλύτερη υποστήριξη χρηστών

-

Συγχρονισμένα δεδομένα

-

Χαμηλότερο κόστος αναδιάρθρωσης χρηστών

-

Χαμηλότερη τεχνολογική πολυπλοκότητα

-

Αυτόματη Διαχείριση Συστατικών (Component management)

-

Ανοχή σφαλμάτων (Fault Tolerance)

-

Διαχείριση συναλλαγών (Transaction Management)

Πρέπει να τονιστεί ότι βασικές παράμετροι αξιολόγησης της προτεινόμενης λύσης θα είναι η αξιοποίηση
των τεχνολογιών αιχμής με χαρακτηριστικά που επιτρέπουν:
•

Αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (N-tier), η οποία θα συμπεριλαμβάνει clients (thin, thick, ή
rich), application server(s) – και database server(s). Είναι επιθυμητό επίσης το σύστημα να
μπορεί να λειτουργεί και να εκμεταλλεύεται τα πρότυπα και τις τεχνολογίες του Διαδικτύου,
παρέχοντας τη λειτουργικότητα του thin client μέσα από τους δημοφιλείς web browsers,
ειδικότερα στις διαδικασίες που απαιτείται απομακρυσμένη πρόσβαση από τους χρήστες.

•

Ισχυρές δυνατότητες κλιμάκωσης (Scalability)

•

Ισοκατανομή φορτίων λειτουργίας (Load Balancing)

•

Υψηλή διαθεσιμότητα (High Availability), μεγαλύτερη από 90%, κατά τις μέρες και ώρες
εργασίας.

•

Απόδοση (Performance) που θα ανταποκρίνεται στον όγκο των ζητούμενων υπηρεσιών και δεν
αποτελεί σε καμία περίπτωση εμπόδιο στην παραγωγικότητα των τεχνικών υπηρεσιών του ΟΛΗ.

•

Καταγραφές εργασιών (Audit log files): Η διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση του
συστήματος θα γίνονται μέσα από δομημένες και καταγραφόμενες εργασίες, ώστε να
διασφαλίζεται η ομαλή του λειτουργικότητα αλλά και η ασφάλεια του συστήματος σε όλα τα
επίπεδα με ενεργοποίηση και τήρηση αναλυτικής καταγραφής των λειτουργιών που εκτελεί
κάθε χρήστης στο σύστημα.

Στο σχήμα που ακολουθεί (εικόνα 3) συνοψίζονται τα υποσυστήματα του έργου σε ένα ενιαίο πλαίσιο
αρχιτεκτονικής. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να δώσει αναλυτικό σχήμα αρχιτεκτονικής το οποίο και θα
ακολουθήσει κατά την εκτέλεση του έργου.
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Εικόνα 3: Αρχιτεκτονική Συστήματος
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1.3.2 Μελέτη Ασφαλείας
Η σύγχρονη αντίληψη για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής υποδεικνύει πως ο
συγκεκριμένος όρος έχει ένα πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από ότι στο παρελθόν και δεν
περιορίζεται μόνο σε τεχνικά θέματα, αλλά πρέπει να συνυπολογίζονται η οργανωτική δομή και οι
επιχειρησιακές διαδικασίες του υπό εξέταση Δήμου.
Επιπρόσθετα, υπάρχει η κοινή πεποίθηση στην επιστημονική κοινότητα ότι η ασφάλεια πρέπει να
αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής και δεν πρέπει να
προκύπτει από μία σειρά εκ των υστέρων προσθηκών και βελτιώσεων σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα.
Τα παραπάνω επιβάλλουν την ενσωμάτωση της Μελέτης Ασφαλείας κατά τα πρώτα στάδια της
ανάλυσης και του σχεδιασμού ενός νέου συστήματος πληροφορικής.
Η Μελέτη Ασφαλείας γίνεται με γνώμονα τα επίπεδα ασφαλείας και τις γενικές αρχές, που
περιγράφονται παραπάνω, και είναι απαραίτητη προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες και να
υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για το Σύστημα Υποδομής. Η Μελέτη Ασφαλείας θα
αποτελεί τμήμα της Μελέτης Εφαρμογής που θα αναπτύξει ο ανάδοχος.
Σε μια τέτοια Μελέτη, θα πρέπει να καλυφθούν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα θέματα:
•

Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και πολιτική ασφαλείας

•

Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία

•

Τεχνικά μέτρα ασφαλείας

•

Σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή (disaster recovery plan)

•

Σχέδιο Εξουσιοδοτήσεων

Τα παραπάνω περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, προκειμένου να είναι κατανοητό από τον
Ανάδοχο το ζητούμενο για καθεμία από τις επιμέρους μελέτες.

Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων και Πολιτική Ασφαλείας
Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέρη μιας Μελέτης Ασφαλείας και
περιλαμβάνει τη μελέτη για το υπό ανάπτυξη σύστημα, καθώς και τη σύνταξη της πολιτικής ασφαλείας
του οργανισμού, η οποία θα ακολουθείται από όλο το προσωπικό και θα συμβάλλει στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.
Η μελέτη των κινδύνων περιλαμβάνει την αναζήτηση, εντοπισμό, τεκμηρίωση, κατηγοριοποίηση και
ιεράρχηση των κινδύνων, που ανακύπτουν από τη διακίνηση, διαχείριση και αποθήκευση της
πληροφορίας, καθώς και την ανάπτυξη μιας στρατηγικής διαχείρισης των κινδύνων, που έχουν
εντοπιστεί κάνοντας χρήση των ανάλογων αντιμέτρων.
Η σύνταξη μιας ενιαίας πολιτικής ασφάλειας για τον Αναθέτοντα Φορέα περιλαμβάνει όλες τις αρχές,
κανόνες και πρακτικές, που πρέπει να ακολουθούνται από το προσωπικό προκειμένου να επιτυγχάνεται
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σχετικά με την προστασία της διακινούμενης πληροφορίας και την
ασφάλεια του συστήματος.
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Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα
Στο πλαίσιο της γενικότερης ευαισθητοποίησης της επιστημονικής κοινότητας αλλά και του κρατικού
μηχανισμού σε θέματα ασφαλείας, είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα
διεθνή de facto ή de jure πρότυπα (π.χ. ISO 17799) σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων
πληροφορικής.

Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας
Η μελέτη Ασφαλείας ενός Συστήματος Πληροφορικής καταλήγει στην περιγραφική των τεχνικών,
οργανωτικών και διοικητικών μέτρων, που πρέπει να ληφθούν για την επαρκή προστασία του
Συστήματος. Ο Ανάδοχος καλείται να προδιαγράψει λεπτομερώς τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας, που
απαιτούνται, και να τα υλοποιήσει στο υπό ανάπτυξη Σύστημα.
Επίσης, θα πρέπει να περιγράψει συνοπτικά τα εναλλακτικά οργανωτικά και διοικητικά μέτρα, που θα
καταστήσουν δυνατή την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων. Για την υλοποίηση των οργανωτικών και
διοικητικών μέτρων ασφάλειας, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί, όταν και όποτε αυτό απαιτείται,
με τον Αναθέτοντα Φορέα, προκειμένου να παρεμποδίζεται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό η λειτουργία
του Φορέα και να περιορίζονται οι επεμβάσεις στη λειτουργικότητα του ΓΣΠ.
Τα προτεινόμενα τεχνικά μέτρα ασφαλείας θα αφορούν και στα δύο (2) επίπεδα ασφαλείας και
ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•

Πρόσβαση με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου

•

Ασφαλή καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης

•

Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων, που θα έχουν δικαίωμα
πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ελέγχου της ταυτότητάς τους

•

Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης χρηστών για το διαχειριστή του Συστήματος

•

Ορισμός ασφάλειας σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων και εφαρμογών

•

Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity)

•

Υποστήριξη για την πιθανή μελλοντική ενσωμάτωση ψηφιακών υπογραφών – PKI, εάν αυτό
απαιτηθεί

•

Κρυπτογράφηση για την μεταφορά δεδομένων πάνω από ανασφαλή δίκτυα (π.χ. Internet), εάν
αυτό απαιτηθεί

•

Δυνατότητες logging

•

Προστασία από δικτυακές εισβολές

•

Προστασία από ιούς, worms, Trojans, κλπ

Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή
Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάκαμψη του συστήματος και
την ανάκτηση των δεδομένων του σε περίπτωση φυσικής ή άλλης καταστροφής. Αφορά στη συνέχιση
της λειτουργίας του συστήματος – και όχι των δραστηριοτήτων του Αναθέτοντος Φορέα συνολικά –
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μετά από κάποια καταστροφή προξενούμενη από φυσικά αίτια (π.χ. σεισμό, φωτιά, κλπ) ή από
ανθρώπινη υπαιτιότητα (κλοπή, δολιοφθορά, κλπ) που εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν σοβαρές
επιπτώσεις στη λειτουργία του Συστήματος. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη διαδικασία
μεταφοράς του Συστήματος σε κάποιο ενδιάμεσο μέρος μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά, στο μέρος
όπου συνέβη η καταστροφή. Επιπλέον, θα περιγράψει με ακρίβεια το χωρισμό των βασικών χρηστών
σε ομάδες, οι οποίες ανάλογα με το ρόλο της καθεμίας, θα αναλάβουν να αποκαταστήσουν το σύστημα
από την πλευρά του λογισμικού, του εξοπλισμού αλλά και των δεδομένων. Τέλος, μέρος του Σχεδίου
Ανάκαμψης αποτελεί και η αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών τήρησης των αντιγράφων
ασφαλείας.

Σχέδιο Εξουσιοδοτήσεων ( Authorization Concept)
Για τη δημιουργία του Σχεδίου Εξουσιοδοτήσεων ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με τον
Αναθέτοντα Φορέα και από κοινού να καθορίσουν ένα ικανοποιητικό αριθμό ρόλων, βάσει των οποίων
θα γίνεται η πρόσβαση των χρηστών στις λειτουργίες του Συστήματος. Για κάθε ρόλο θα καθοριστούν
συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης (δημιουργίας, εμφάνισης, τροποποίησης, διαγραφής,
αρχειοθέτησης) βασικά δεδομένα, δεδομένα κινήσεων, αναφορών, εκτελέσιμων αρχείων και άλλων
τεχνικών αντικειμένων. Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των
χρηστών στο Σύστημα, αφού κάθε χρήστης θα μπορεί να αντιστοιχηθεί σε έναν ή περισσότερους
ρόλους. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στη τεχνική του προσφορά τον τρόπο, με τον οποίο το
Σύστημα, που προτείνει, χειρίζεται θέματα εξουσιοδοτήσεων.
Η τελική επιλογή για το σημείο φιλοξενίας του συνόλου ή μέρους των υποσυστημάτων θα αποτελέσει
αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής και η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον Οργανισμό Λιμένος
Ηρακλείου. Η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει ενότητα με αντικείμενο την Μελέτη Ασφάλειας των
υποσυστημάτων.

1.3.3 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει φιλική διεπαφή χρήστη επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό ευχρηστίας
και φιλικότητας στην χρήση αυτού. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διενεργήσει/προτείνει ελέγχους
ικανοποιήσεις χρηστών βάσει μετρικών εκτιμήσεων αποδοχής χρηστικότητας.
Οι εφαρμογές θα πρέπει να διαθέτουν υποστήριξη άμεσης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς
τους χρήστες καθώς και μηνύματα/υποδείξεις λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα και εν
γένει ενημέρωσης των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς αποφεύγοντας δυσνόητες
κωδικοποιήσεις και ειδικευμένες τεχνικές ορολογίες.
Τα σημαντικότερα στοιχεία κατά την αξιολόγηση της ευχρηστίας μιας εφαρμογής είναι:
•

Υιοθέτηση των βασικών κανόνων που αφορούν τις εφαρμογές προηγμένης διεπαφής που
ακολουθούνται από όλα τα μοντέρνα αλληλεπιδραστικά λογισμικά

•

Εκμάθηση της χρήσης του συστήματος από τους τελικούς χρήστες εύκολα και γρήγορα

•

Αυξημένη απόδοση στην εκτέλεση των λειτουργιών του συστήματος

•

Περιορισμένος αριθμός λαθών των χρηστών κατά τη χρήση του συστήματος και γρήγορος
τρόπος ανάνηψης από αυτά
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•

Γενική ικανοποίηση των χρηστών από την χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων

Μεθοδολογίες που κατατάσσονται στον άνθρωπο-κεντρικό σχεδιασμό θα χρησιμοποιηθούν για την
πιστοποίηση της ευχρηστίας των τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών που θα ενσωματωθούν στη
λειτουργία του Ο.Λ.Η. και των επιμέρους στόχων που προδιαγράφονται, ώστε να επιτευχθεί το
επιθυμητό επίπεδο ευχρηστίας και ποιότητας.
Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την υλοποίηση του έργου είναι οι εξής:
•

Ανάλυση των απαιτήσεων ενδεικτικών τελικών χρηστών για τον καθορισμό του προφίλ χρήστη.
Χρήση συνεντεύξεων με τους τελικούς χρήστες για τον καθορισμό των στόχων ευχρηστίας μέσω
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.

•

Χρήση μοντέλων ανάλυσης εργασιών και ενδεικτικών σεναρίων, για την ανάλυση των τυπικών
εργασιών χρήσης των εφαρμογών.

•

Ανάθεση σε ειδικούς αξιολόγησης ευχρηστίας, τη διενέργεια ευρετικής αξιολόγησης
σχεδιαστικού προτύπου για τη σύνταξη αναφοράς σχετική με τη διεπαφή χρήσης και τις πιθανές
προτάσεις επίλυσης.

Ανάμεσα στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν κατά την υλοποίηση του αντικειμένου του
διαγωνισμού, περιλαμβάνεται η ύπαρξη ενός μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας των αποτελεσμάτων
του έργου και αξιολόγησης τους. Σε όλη τη διαδικασία υλοποίησης του έργου θα εφαρμοσθεί ένας
μηχανισμός επαναξιολόγησης με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το μοντέλο
spiral.
Σκοπός είναι η αξιολόγηση να οδηγήσει σε έναν ακόμη κύκλο επαναληπτικού σχεδιασμού σύμφωνα
πάντα με το μοντέλο spiral, ώστε στο τέλος της διαδικασίας να εξαλειφθούν όλα τα προβλήματα που
εντοπίστηκαν.

1.3.4 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας
Το έργο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις πρόσβασης από ΑΜΕΑ και
άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, και να ικανοποιούνται οι σχετικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι
κανόνες και οδηγίες προσβασιμότητας, όπως Web Accessibility Initiative και συγκεκριμένα τα Web
Content Accessibility Guidelines, Authoring Tool Accessibility Guidelines και User Agent Accessibility
Guidelines, που αφορούν στην ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών για το διαδίκτυο,
ειδικά όσον αφορά στη σύσταση επιπέδου 11 A (Level 11 A, W3C Web Content Accessibility Guidelines).
Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση θα πρέπει να
ελεγχθεί με συστηματικό τρόπο με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό
παραδοτέο στο οποίο να αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των
προδιαγραφών προσβασιμότητας και τα αποτελέσματα ελέγχων. Η συμμόρφωση και τα αποτελέσματα
αυτά θα ελέγχουν για την ορθότητά τους προ της οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του έργου.
Τέλος, το έργο θα πρέπει να λάβει υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4591/2019(ΦΕΚ19/Α/12.02.2019),
για την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του
δημόσιου τομέα.
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2.1 Φάσεις - Παραδοτέα
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου, είναι δέκα (10) μήνες και διακρίνεται σε πέντε (5) φάσεις:
ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:
•
•
•

Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής, διάρκειας ενός (1) μηνός
Φάση 2: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αισθητήρων & Έξυπνων Πυργίσκων διάρκειας
δύο (2) μηνών
Φάση 3: Ανάπτυξη Λογισμικό Διασύνδεσης - Διάθεσης Δεδομένων & Πλατφόρμα Διαχείρισης,

•
•

διάρκειας τριών (3) μηνών
Φάση 4: Πιλοτική Λειτουργία υποσυστημάτων, διάρκειας έξι (6) μηνών
Φάση 5: Εκπαίδευση, διάρκειας ενός (1) μήνα

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής προτεινόμενα παραδοτέα, ανά Φάση:
Φάση 1. Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής
Παραδοτέα:
Π.1.1: Μελέτη Εφαρμογής
Φάση 2. Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αισθητήρων & Έξυπνων Πυργίσκων
Παραδοτέα:
Π.2.1: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αισθητήρων
Π.2.1: Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνων Πυργίσκων & Αναβάθμιση υφιστάμενων
Π.2.3: Έκθεση ολοκλήρωσης εγκατάστασής
Φάση 3. Ανάπτυξη Εφαρμογών
Παραδοτέα:
Π.3.1 : Ανάπτυξη Λογισμικού Διασύνδεσης & Διάθεσης Δεδομένων : Έκθεση Ολοκλήρωσης και
Εγκατάστασης
Π.3.2 : Ανάπτυξη Πλατφόρμα Διαχείρισης IoT : Έκθεση Ολοκλήρωσης και Εγκατάστασης
Π.3.3 : Έκθεση Ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία του συνόλου των λογισμικών
Φάση 4. Πιλοτική Λειτουργία
Παραδοτέα:
Π.4.1 : Έκθεση πιλοτικής λειτουργίας Δικτύου Αισθητήρων (Εβδομαδιαίες/Μηνιαίες/Τελικές Αναφορές )
•
•
•
•

Μέτρηση Δεικτών Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Αξιοπιστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Ευχρηστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μετρήσεις που αφορούν τις ενεργειακές καταναλώσεις

Π.4.2 : Έκθεση πιλοτικής λειτουργίας Έξυπνων Πυργίσκων (Εβδομαδιαίες/Μηνιαίες/Τελικές Αναφορές )
•
•

Μέτρηση Δεικτών Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Αξιοπιστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
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•
•

Μέτρηση Δεικτών Ευχρηστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μετρήσεις που αφορούν τις ενεργειακές καταναλώσεις

Π.4.3 : Έκθεση πιλοτικής λειτουργίας Πλατφόρμα Διαχείρισης IoT και Λογισμικού Διασύνδεσης &
Διάθεσης Δεδομένων με τρίτα συστήματα (Εβδομαδιαίες/Μηνιαίες/Τελικές Αναφορές )
•
•
•

Μέτρηση Δεικτών Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Αξιοπιστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Ευχρηστίας Αποδοτικότητας του Συστήματος

Φάση 5. Εκπαίδευση
Παραδοτέα:
Π.5.1: Πρόγραμμα εκπαίδευσης
Π.5.2: Εκπαιδευτικό υλικό και οδηγοί χρήσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Π.5.3: Έκθεση ολοκλήρωσης εκπαίδευσης

2.2 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του έργου
Α/Α
Φάσης

Τίτλος Φάσης

Μήνας
Έναρξης

Μήνας
Λήξης

1

Μελέτη Εφαρμογής

Μ1

Μ1

2

Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αισθητήρων

Μ1

Μ2

3

Ανάπτυξη Εφαρμογών και Λογισμικού

Μ2

Μ4

4

Πιλοτική λειτουργία συστήματος

Μ4

Μ10

5

Εκπαίδευση

Μ3

Μ4

(Σημείωση: Οι φάσεις που προτείνονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο Ανάδοχο να
προτείνει μια λειτουργικότερη κατά τη γνώμη του σύνθεση φάσεων.)

Α/Α
Φάσης

Μ1

Μ2

Μ3

Μ4

Μ5

Μ6

Μ7

Μ8

Μ9

Μ10

1
2
3
4
5

Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται από το Δήμο, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
2.3 Εκπαίδευση Προσωπικού
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται Εκπαίδευση των διαχειριστών του Δήμου στη χρήση και λειτουργία του
συστήματος. Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Η εκπαίδευση του
προσωπικού, αφορά:
•
•
•

Στην αρχιτεκτονική και στο σχεδιασμό των πλατφορμών που έχουν παραδοθεί.
Στη διαχείριση και χρήση των πλατφορμών.

2.4 Εγγυήσεις – Τεχνική Υποστήριξη
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την
εξασφάλισης κανονικής λειτουργίας όλου του συστήματος τόσο κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας
όσο και για ένα (1) χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Κατά τη διάρκεια της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
•
•

Υποστήριξη λειτουργίας λογισμικού πλατφορμών
Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις ορθές
μετρήσεις των αισθητήρων και θα πρέπει να φροντίζει για την βαθμονόμηση των αισθητήρων τακτικά
(κυρίως των μετεωρολογικών αισθητήρων και των μετρητών χημικών ενώσεων) ή ακόμα και για την

Σελίδα 71

20PROC007699083 2020-11-23
αντικατάσταση τους με καινούργιους. Στόχος είναι να μην συσσωρεύονται μετρήσεις που δεν έχουν καμία
σχέση με τη φυσική πραγματικότητα και δεν χρησιμεύουν σε τίποτα.
2.4.1 Εκπαίδευση χρηστών
Το σύστημα θα υποστηρίζει τις παρακάτω κατηγορίες χρηστών:
•

Διαχειριστές (Administrators), που προέρχονται από το Προσωπικό του Ο.Λ.Η. και οι οποίοι θα
είναι υπεύθυνοι για την Γενική Διαχείριση του συστήματος. Θα πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα
δικαιώματα για αλλαγές και επεμβάσεις σε επίπεδο δεδομένων, λειτουργιών αλλά και αλλαγής
κατηγοριών/δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών. Οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι
κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να εκτελούν τις παραπάνω λειτουργίες αλλά και να παρέχουν
υποστήριξη σε θέματα χρήσης και λειτουργικότητας του Συστήματος σε άλλους χρήστες.

•

Δυναμικοί Χρήστες (Power Users), που προέρχονται από το Προσωπικό του Ο.Λ.Η. οι οποίοι θα
είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων, για την
παραγωγή και εκτύπωση αναφορών.

•

Απλοί Χρήστες (Users/Viewers), που προέρχονται από το Προσωπικό του Ο.Λ.Η. καθώς και από
το Διαδίκτυο και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν δεδομένα και αναφορές
βάσει. Οι Απλοί Χρήστες δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης Δεδομένων σε
κανένα επίπεδο.

Το έργο περιλαμβάνει το Υποσύστημα 4 «Πλατφόρμα Διαχείρισης IoT», το οποίο θα παρέχει την εποπτεία
της λειτουργικής κατάστασης του συνόλου των αισθητήρων και των έξυπνων πυργίσκων και θα μπορεί να
επεξεργάζεται τα δεδομένα πραγματικού χρόνου που προέρχονται από τους αισθητήρες μέσω των κόμβων
μέτρησης, προς διάθεση στα κανάλια διεπαφής με τους τελικούς χρήστες .
Επίσης περιλαμβάνει το Υποσύστημα 3 «Λογισμικό Διασύνδεσης - Διάθεσης Δεδομένων » το οποίο θα
παρέχει μέσω web services όλα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτύου αισθητήρων & των
έξυπνων πυργίσκων .Το σύνολο των δεδομένων θα επεξεργάζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του
Υποσυστήματος 3, και θα εξάγονται χρήσιμα στατιστικά δεδομένα για την αξιοποίηση τους, τα οποία
μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο λήψης αποφάσεων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα είναι ευθύνη των
δυναμικών χρηστών (power users) του συστήματος, οι οποίοι θα προέρχονται από το προσωπικό του
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και θα είναι υπεύθυνοι μεταξύ άλλων για την λειτουργία των
Υποσυστημάτων 3 και 4 που αφορούν στην παρακολούθηση, διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων,
καθώς και στην παραγωγή στατιστικών στοιχείων και σχετικών αναφορών πέραν της πιλοτικής Λειτουργίας.
Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων και τα εξαγόμενα στατιστικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα
στον Οργανισμό προς χρήση.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Είδος

Προμήθεια
Αισθητήρων
Θέσεων
Ελλιμενισμού
Προμήθεια
Έξυπνων
Πυργίσκων
Προμήθεια
Υποσυστημάτω
ν μετατροπής
υφιστάμενων
πυργίσκων σε
‘έξυπνους
πυργίσκους΄
Ανάπτυξη
Λογισμικού
Διασύνδεσης &
Διάθεσης
Δεδομένων
Ανάπτυξη
Ενοποιημένου
Συστήματος
Διαχείρισης IoT
Προμήθεια
Πυλών
&
Δρομολογητών
(Gateways
&
Routers)
Εγκατάσταση
και
παραμετροποίη
ση
δικτύου
αισθητήρων
Πιλοτική
λειτουργία του
δικτύου
αισθητήρων,
έξυπνων
πυργίσκων και
εφαρμογών
Συλλογή
δεδομένων και
εκπόνηση
αναφορών

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Σύνολο
(Καθαρή
Αξία)
χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σύνολο με
ΦΠΑ (€)

Πιλοτική
Περιοχή
Π1

Τεμάχια

10

1.400,00

14.000,00

3.360,00

17.360,00

Τεμάχια

3

4.500,00

13.500,00

3.240,00

16.740,00

Π2

Π2

Τεμάχια

7

600,00

4.200,00

1.008,00

5.208,00

Π1 & Π2
Ανθρωπο
μήνες

2

3.000,00

6.000,00

1.440,00

7.440,00

Π1 & Π2
Κατ’
Αποκοπή

1

6.700,00

6.700,00

.1.608,00

8.308,00

Π1 & Π2
Τεμάχια

2

2.650,00

5.300,00

1.272,00

6.572,00

Π1
Κατ'
αποκοπή

1

8.000,00

8.000,00

1.920,00

9.920,00

Π1 & Π2
Κατ’
Αποκοπή

1

11.300,0
0

11.300,00

2.712,00

14.012,00

Π1 & Π2
Ανθρωπο
μήνες

3

3.000,00

9.000,00
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10

Εκπαίδευση
των
διαχειριστών /
χρηστών των
εφαρμογών και
λογισμικού &
Παραγωγή
εκπαιδευτικού
υλικού

Π1 & Π2

Ανθρωπο
μήνες

ΣΥΝΟΛΟ

1

2.000,00

2.000,00

80.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από τον Αναθέτοντα Φορέα)

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω Πίνακες Συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της
ακρίβειας των δεδομένων.

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υποσύστημα 1: Δίκτυο Αισθητήρων Πληρότητας θέσεων Ελλιμενισμού
1

Ποσότητα

10

2

Συλλογή
δεδομένων
για
τη
διαθεσιμότητα
των
θέσεων
ΝΑΙ
ελλιμενισμού σε πραγματικό χρόνο
(24/7/365)

3

Τα δεδομένα θα πρέπει να
αποστέλλονται στο υποσύστημα
διαχείρισης
και
διάθεσης ΝΑΙ
δεδομένων
καθώς
και
στις
εφαρμογές διαχείρισης

4

Διασφάλιση της ορθής μεταφοράς
των δεδομένων με ένα από τα εξής ΝΑΙ
δίκτυα: Ethernet ή GPRS, 3G ή Wi-Fi

5

Η διασύνδεση των αισθητήρων στο
χώρο πρέπει να επιτευχθεί με τις
πλέον
σύγχρονες
τεχνολογίες
δικτύων και χρησιμοποιώντας ένα ΝΑΙ
από
τα
εξής
πρωτόκολλα
επικοινωνίας: ZigBee ή Sigfox ή
NoB/IoT ή Wi-Fi ή 4G

Συσκευές Εντοπισμού Διαθεσιμότητας θέσεων Ελλιμενισμού
6

Ποσότητα

10

7

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να
είναι
καινούργιος
και ΝΑΙ
αμεταχείριστος

8

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
προσφέρει
το
σύνολο
του
αναγκαίου εξοπλισμού και τα
εξαρτήματα για την θέση του ΝΑΙ
αισθητήρα
σε
παραγωγική
λειτουργία
(π.χ.
καλώδιο,
connectors, κ.λπ.)

9

Συχνότητα λειτουργίας = 42 kHz

10

Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης =
ΝΑΙ
765 cm

11

Διεπαφή: Digital Bus

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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12

Τροφοδοσία = 3,3 V ~ 5 V

ΝΑΙ

13

Κατανάλωση (μέσος όρος): 2,1 mA
ΝΑΙ
(τροφοδοσία στα 3,3 V) - 3,2 mA

14

Κατανάλωση (αιχμή): 50 mA
ΝΑΙ
(τροφοδοτείται στα 3,3 V) - 100 mA

15

Σταθερή λειτουργία και απόδοση
συστήματος σε θερμοκρασίες από ΝΑΙ
τουλάχιστον -20οC έως +50οC

16

Σταθερή λειτουργία και απόδοση
συστήματος σε συνθήκες υγρασίας ΝΑΙ
0-85%.

17

Δυνατότητα
λειτουργίας
με
τροφοδοσία από συσσωρευτές ΝΑΙ
ενέργειας (solar panels)

18

Δυνατότητα
λειτουργίας
με
ΝΑΙ
τροφοδοσία από δίκτυο της ΔΕΗ

19

Δυνατότητα
τροφοδοσία
μπαταρία

20

Επικοινωνία μέσω θύρας USB

21

Υποστηριζόμενος εσωτερικός χώρος ΝΑΙ
αποθήκευσης >4GB

22

Προστασία
από
κρούση ΝΑΙ
προδιαγραφών τουλάχιστον IK08

23

Προστασία από νερό, υγρασία, ΝΑΙ
σκόνη, διάβρωση και κατάλληλο για
εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο,
προδιαγραφών τουλάχιστον IP65

24

Υποστήριξη
επαναπρογραμματισμού

25

Πιστοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΝΑΙ
(CE)

λειτουργίας
με
από
εξωτερική ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Υποσύστημα 2: Έξυπνοι Πυργίσκοι
1. Smart Pillars (Πυργίσκοι)
26

Ποσότητα

3

27

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να
είναι
καινούργιος
και ΝΑΙ
αμεταχείριστος

28

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
προσφέρει
το
σύνολο
του
αναγκαίου εξοπλισμού και τα
ΝΑΙ
εξαρτήματα για την θέση των
πυργίσκων
σε
παραγωγική
λειτουργία (π.χ. καλώδια, κ.λπ.)
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29

Το υλικό κατασκευής του κάθε
πυργίσκου να είναι εξ’ ολοκλήρου
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430,
για μεγάλη αντοχή κατά των
διαβρωτικών συνθηκών (θαλάσσιο ΝΑΙ
περιβάλλον),
συμπεριλαμβανομένου του νιτρικού
οξέος και ορισμένων οργανικών
οξέων

30

Ο χρωματισμός να γίνεται με ειδική
ηλεκτροστατική βαφή, τύπου RAL,
για μέγιστη προστασία κατά της
διάβρωσης & της υπεριώδους
ακτινοβολίας UV, στις μεταβολές ΝΑΙ
θερμοκρασίας και στα συνήθη
χημικά που χρησιμοποιούνται σε
μαρίνες (π.χ. διαλυτικά, πετρέλαιο,
χλωρίνη)

31

Το εσωτερικό του να είναι ευρύχωρο
ώστε να υπάρχει άνεση στις
συνδέσεις των παροχών νερού &
ΝΑΙ
ρεύματος, με εύκολη πρόσβαση από
ανοιγόμενες
πόρτες
που
κλειδώνουν

32

Η βάση του πυργίσκου να είναι
ξεχωριστή (για εύκολη τοποθέτηση),
από ενισχυμένο ανοξείδωτο ατσάλι
τουλάχιστον 3mm και να φέρει ένα
άνοιγμα για την διέλευση του
ΝΑΙ
καλωδίου της παροχής
του
ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και του
σωλήνα για την παροχή του νερού.
Επίσης να διαθέτει τέσσερις οπές
Φ14 για την πάκτωση του

33

Ο δείκτης στεγανοποίησης του
πυργίσκου να πληροί τις IP65 ΝΑΙ
προδιαγραφές

34

Ο
δείκτης
προστασίας
του
πυργίσκου να πληροί τις ΙΚ10 ΝΑΙ
προδιαγραφές κρούσης

35

Να είναι πιστοποιημένο για
ανθεκτικότητα στη φωτιά σε
ΝΑΙ
περίπτωση βραχυκυκλώματος ή
φωτιάς από εξωτερική αιτία

36

Ο φωτισμός να είναι τεχνολογίας
LED πολύ χαμηλής κατανάλωσης, η
οποία να παρέχει επαρκή φωτισμό ΝΑΙ
στους
χρήστες
του
pillar
προκειμένου να μπορούν να
χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες
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κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κάθε
θέση παροχής να διαθέτει φωτεινή
ένδειξη λειτουργίας ώστε να είναι
εύκολο να διακρίνεται ποιες θέσεις
παροχών είναι διαθέσιμες και ποιες
όχι. Ο φωτισμός να σβήνει
αυτόματα κατά τη διάρκεια της
ημέρας, για εξοικονόμηση ενέργειας

37

Να διαθέτει θυρίδα στην πίσω
πλευρά για την πρόσβαση του
χρήστη στα ρελέ διαρροής της ΝΑΙ
κατανάλωσης του σε περίπτωση
βραχυκυκλώματος από τον ίδιο

38

Να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός
των υδραυλικών από τα ηλεκτρικά &
ηλεκτρονικά
συστήματα
που ΝΑΙ
εξασφαλίζει την μέγιστη ασφάλεια
& στεγανότητα του σώματος

39

Να υπάρχουν σύνδεσμοι στήριξης
των καλωδίων ρεύματος και των
ΝΑΙ
σωλήνων του νερού, ώστε να
υπάρχει τακτοποίηση στις λήψεις

2. Ηλεκτρονικό σύστημα

40

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
λειτουργίας και
κατανάλωσης
χρέωσης προπληρωμένης κάρτας με
σύστημα
“ΑΝΕΠΑΦΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ” (απλή τοποθέτηση
της κάρτας κοντά στον αναγνώστη ΝΑΙ
του Πυργίσκου) χωρίς να εισέρχεται
σε σχισμή ώστε να μην υπάρχουν
προβλήματα
διάβρωσης
του
μηχανισμού
ανάγνωσης
και
εγγραφής καρτών

41

Έγχρωμη μεγάλη LCD TFT οθόνη με
μεγάλες
γραμματοσειρές
για
ΝΑΙ
πληροφορίες στο χρήστη σε δυο
γλώσσες (Ελληνικά-Αγγλικά)

42

Όταν ο χρήστης θελήσει να
αποχωρήσει να επιστρέφεται το
υπόλοιπο ποσό που δεν έχει ΝΑΙ
καταναλώσει στην κάρτα του για
επόμενη χρήση

3. Λογισμικό
43

Να επιτρέπει την πίστωση του
ποσού για το οποίο δεν έχει γίνει ΝΑΙ
χρήση
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44

Να επιτρέπει την εμφάνιση της
κατανάλωσης απ’ ευθείας για κάθε
χρήστη σε (Kwh) και (m³) όπως και
ΝΑΙ
το ποσό σε ευρώ (€) χωρίς να
χρειάζεται να απενεργοποιούνται οι
παροχές

45

Να
παρέχει
απομακρυσμένη
διασύνδεση των pillars με τον
κεντρικό
server
του
φορέα
διαχείρισης και εκμετάλλευσης ΝΑΙ
ώστε να υπάρχει δυνατότητα λήψης
και επεξεργασίας στατιστικών & των
δεδομένων λειτουργίας

46

Να δύναται η κωδικοποίηση του
μέσου λειτουργίας του pillar
(Μαγνητικής Κάρτας),με στόχο την ΝΑΙ
πολύ δύσκολη έως μηδενική
τρωτότητα του συστήματος

47

Να υπάρχει ευχέρεια εξατομίκευσης
χρεώσεων για κάθε χρήστη καθώς &
δυνατότητα εύκολης αλλαγής των
παραμέτρων για το κόστος χρέωσης
της μονάδας κατανάλωσης νερού
και ρεύματος εύκολα από το
ΝΑΙ
λογισμικό του προγραμματισμού
της κάρτας. Να χρειάζεται μόνο μία
κάρτα για τον χειρισμό του
μηχανήματος & όχι διαφορετική για
τους Έλληνες & διαφορετική για
τους ξένους χρήστες

48

Να είναι δυνατή η εμφάνιση του
λογότυπου του ΟΛΗ ΑΕ στην οθόνη ΝΑΙ
των πληροφοριών

49

Οι κάρτες προπληρωμής να είναι
από ανθεκτικό υλικό, αδιάβροχες,
να μην απομαγνητίζονται, να είναι
χαμηλού κόστους με δυνατότητα
εκτύπωσης του λογότυπου του ΟΛΗ
ΑΕ, του ποσού χρέωσης της κάρτας ΝΑΙ
και χρήσιμες πληροφορίες. Οι
κάρτες να έχουν τη δυνατότητα
επανεγγραφής/
επαναπρογραμματισμού μετά τη
χρήση

50

Να παράγει δεδομένα τα οποία θα
μπορούν να είναι διαθέσιμα μέσω
ΝΑΙ
ανοιχτών προτύπων (Rest, JSON,
XML κλπ)

4. Πιστοποιήσεις
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51

Τα συστήματα
πιστοποίηση CE

να

διαθέτουν

52

Τα συστήματα να
πιστοποίηση IP 65

διαθέτουν

53

Τα συστήματα να
πιστοποίηση IK 10

διαθέτουν

54

Τα συστήματα να διαθέτουν
ΝΑΙ
πιστοποίηση Glowwire test

55

Τα συστήματα να διαθέτουν
ΝΑΙ
πιστοποίηση EN ISO 9001:2008

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ειδικά χαρακτηριστικά για τα Smart Pillars (Πυργίσκοι) γενικής χρήσης
56

Η ηλεκτρική εγκατάσταση να έχει τη
δυνατότητα έως 4 παροχών ΝΑΙ
ρεύματος

57

Η ηλεκτρική εγκατάσταση να
διαθέτει πρίζες CEE, 16Α, 32Α,
ΝΑΙ
μονοφασικές,
με
δείκτη
στεγανοποίησης IP67

58

Η ηλεκτρική εγκατάσταση να
διαθέτει πρίζες CEE, 16Α, 32 και 63Α
ΝΑΙ
τριφασικές,
με
δείκτη
στεγανοποίησης IP67

59

Η ηλεκτρική εγκατάσταση να
διαθέτει ρελέ διαφυγής 16Α & 32A /
30mA (μονοφασικά & τριφασικά) ΝΑΙ
για την προστασία των αντιστοίχων
πριζών

60

Η ηλεκτρική εγκατάσταση να
διαθέτει ρελέ ισχύος 25Α & 40Α
ΝΑΙ
αντίστοιχα για τον έλεγχο των
καταναλώσεων

61

Τα
συστήματα
να
φέρουν
ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής
ΝΑΙ
ενέργειας παλμού (μονοφασικοί &
τριφασικοί)

62

Τα συστήματα να φέρουν ρελέ
διαφυγής 10Α / 30mA για την
προστασία των μετρητών ενέργειας, ΝΑΙ
των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και
του φωτισμού LED του στύλου

63

Η υδραυλική εγκατάσταση να έχει
τη δυνατότητα έως 4 παροχών ΝΑΙ
νερού

64

Τα συστήματα να φέρουν παροχές
νερού 1/2" από ανθεκτικό μέταλλο ΝΑΙ
έναντι της διάβρωσης
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65

Τα
συστήματα
να
φέρουν
ορειχάλκινους ογκομετρητές νερού
ΝΑΙ
(παλμού)
με
ενσωματωμένη
αρίθμηση

66

Τα
συστήματα
να
φέρουν
ορειχάλκινες ηλεκτροβάνες με
ΝΑΙ
ενισχυμένα πηνία χαμηλής τάσης
(12 Volt).

Αναβάθμιση υφιστάμενων πυργίσκων στα οποία θα γίνουν όλες οι απαραίτητες αναβαθμίσεις και
προσθήκες τόσο στο λογισμικό όσο και στον εξοπλισμό ώστε να πληρούν τις αντίστοιχες
προδιαγραφές με τα νέα Smart Pillars (Πυργίσκοι)
67

Ποσότητα

7

68

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει
το
σύνολο
του
αναγκαίου
εξοπλισμού και τα εξαρτήματα για
ΝΑΙ
την αναβάθμιση των πυργίσκων σε
παραγωγική
λειτουργία
(π.χ.
καλώδια, κ.λπ.)

Υποσύστημα 3: Λογισμικό Διασύνδεσης & Διάθεσης Δεδομένων

69

Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού
διασύνδεσης, το οποίο θα αντλεί
όλα τα δεδομένα από τους
αισθητήρες και τα pillars και θα τα
μετατρέπει σε κατάλληλη μορφή
ΝΑΙ
όπου μέσα από Web Services και
μέσω ανοικτών προτύπων θα είναι
διαθέσιμα προς χρήση από
εξωτερικές εφαρμογές και τρίτα
συστήματα

70

Το υποσύστημα θα διαθέτει
δυνατότητες εισαγωγής, εξαγωγής,
αποθήκευσης, επεξεργασίας και
ΝΑΙ
διακίνησης πληροφορίας από και
προς
άλλα
πληροφοριακά
συστήματα

71

Το υποσύστημα θα έχει την
δυνατότητα συνδυασμού συνόλων
δεδομένων (Data Sets) και την
ΝΑΙ
δυνατότητα διόρασης υπηρεσιών,
χωρίς επανειλημμένη παρέμβαση
του χειριστή

72

Το υποσύστημα θα πρέπει να
διαθέτει την υποδομή ώστε να
μπορεί
να
υποστηρίξει
την
διασύνδεση
μέσω
υπηρεσιών ΝΑΙ
ανταλλαγής δεδομένων εφόσον τα
δεδομένα είναι ανοικτά και
διαθέσιμα προς τρίτους
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73

Κατά την σχεδίαση και ανάπτυξη του
υποσυστήματος θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες
διαλειτουργικότητας
του
και
ΝΑΙ
διασύνδεσης
του
με
τρίτα
συστήματα, με σκοπό την παροχή
πληροφόρησης στους χρήστες άλλα
και τους διαχειριστές του Φορέα

Υποσύστημα 4: Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχειριστών IoT
Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει
πρόσβαση τους διαχειριστές του
φορέα, τόσο σε πληροφορίες που
αφορούν τα δεδομένα των επιμέρους
74
αισθητήρων και τους ελεγκτές όσο και NAI
σε στοιχεία που αφορούν τη
λειτουργική τους κατάσταση αλλά και
σε τεχνικά τους χαρακτηριστικά (IoT
Management)

75

Η εφαρμογή Διαχείρισης θα έχει την
δυνατότητα να προσφέρει στους
διαχειριστές του φορέα ένα πίνακα
ελέγχου ο οποίος θα δίνει την
συνολική εικόνα λειτουργίας των ΝΑΙ
επιμέρους αισθητήρων του δικτύου
καθώς και την συνολική επίβλεψη της
λειτουργίας και της παροχής ενεργείας
και νερού στις θέσεις ελλιμενισμού

76

Θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή IoT Port
Management η οποία θα επιτρέπει
στους διαχειριστές να έχουν μια πλήρη
επισκόπηση της κατάστασης της
περιοχής του λιμένα, μέσω του
ΝΑΙ
συνόλου των δεδομένων που θα
συλλέγονται από τις συσκευές IoT
(αισθητήρες πληρότητας) και smart
pillars (ελεγκτές παροχής ενέργειας &
νερού)

77

Η αναπαράσταση της συνολικής
κατάστασης
της
μαρίνας
θα
ολοκληρωθεί με οπτικοποιημένο
τρόπο σε ένα GUI, ενώ θα ΝΑΙ
αναπτυχθούν αλγόριθμοι προκειμένου
να είναι σε θέση να συνδυάζουν
δεδομένα από όλες τις συσκευές IoT

78

Η λειτουργία του κάθε αισθητήρα θα
παρουσιάζεται μέσα από γραφικές
διεπαφές
και
με
αντίστοιχες
χρωματικές ενδείξεις που θα δίνουν ΝΑΙ
άμεση απεικόνιση της διαθεσιμότητας
της θέσης ελλιμενισμού πάνω σε
διαδραστικό χάρτη καθώς και τυχόν
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σφαλμάτων ή δυσλειτουργίας στο
δίκτυο ή σε μέρος αυτού

79

Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να
δει ένα σύντομο ιστορικό των
τελευταίων μετρήσεων (quick view)
από κάθε αισθητήρα, ενώ θα υπάρχει ΝΑΙ
και η επιλογή να δει το πλήρες ιστορικό
των μετρήσεων για κάθε έναν
αισθητήρα

80

Η
πλατφόρμα
θα
τηρεί
αυτοματοποιημένο
σύστημα
καταγραφής σφαλμάτων, στο οποίο
κάθε σφάλμα που θα παρουσιάζεται
ΝΑΙ
στην λειτουργία του δικτύου, θα
καταγράφεται αυτόματα στο σύστημα
με τα απαραίτητα στοιχεία (κόμβος,
αισθητήρας, ώρα/ημερομηνία κλπ)

81

Το υποσύστημα θα διατηρεί σύνδεση
με το υποσύστημα Διασύνδεσης και
Διάθεσης Δεδομένων, προκειμένου να
επιτευχθεί η παρακολούθηση όλων
ΝΑΙ
των ταυτοποιημένων κλήσεων που
πραγματοποιούνται στο σύστημα για
την διάθεση δεδομένων σε τρίτα
συστήματα

82

Η πρόσβαση στο υποσύστημα από
τους διαχειριστές θα γίνεται μέσω
μηχανισμού αυθεντικοποίησης και θα
παρέχει
δυο
(2)
επιπέδων ΝΑΙ
διαβαθμισμένη
πρόσβαση
στις
επιμέρους
υπηρεσίες
του
υποσυστήματος
Θα πρέπει να σχεδιαστεί και να
υλοποιηθεί εξειδικευμένη εφαρμογή η
οποία θα επιτρέπει τη διαπιστευμένη
πρόσβαση στελεχών του φορέα και θα
τους επιτρέπει, μέσω κονσόλας, να
διαχειρίζονται τα πιο κάτω:

83

•
Δίκτυο
Smart
Pillars:
Αποτύπωση σε διαδραστικό χάρτη και
ένδειξη
κατάστασης
λειτουργίας ΝΑΙ
καθώς και καταναλώσεων.
•
Δίκτυο
Αισθητήρων:
Αποτύπωση σε διαδραστικό χάρτη και
ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
•
Διαχείριση
Αισθητήρων:
Αποτύπωση
λεπτομερών
χαρακτηριστικών
και
διαχείριση
τρόπου λειτουργίας (π.χ. ρυθμός
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λήψης
κλπ.).

δεδομένων, διαθεσιμότητα,

•
Διαχείριση
Σφαλμάτων:
Τήρηση αρχείου σφαλμάτων
•
Ενημερώσεις:
Άμεση
ενημέρωση μέσω email στους
υπευθύνους του φορέα για την
λειτουργία του υποσυστήματος smart
Pillars(υποσύστημα 1)
•
Ενημερώσεις:
Άμεση
ενημέρωση μέσω email στους
υπευθύνους του φορέα για την
λειτουργία
του
υποσυστήματος
δικτύου αισθητήρων (υποσύστημα 2).
•
Διαχείρισης υποσυστήματος
Διασύνδεσης & Διάθεσης Δεδομένων:
Παρακολούθηση
όλων
των
ταυτοποιημένων κλήσεων για διάθεση
δεδομένων σε τρίτα συστήματα.
Τα στελέχη του φορέα πρέπει να έχουν
πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα
καθώς και στα υποσυστήματα του
έργου μέσω ενιαίας εφαρμογής
διαχείρισης,
με
τα
εξής
χαρακτηριστικά:
•
Διασύνδεση
με
το
υποσύστημα δικτύου αισθητήρων
•
Λειτουργία σε μια γλώσσα
(Ελληνικά)
84

•
Χρήση
τεχνολογιών

σύγχρονων ΝΑΙ

•
Υποστήριξη
δύο
ρόλων
χρηστών, Διαχειριστή και Χειριστή
•
Καταγραφή
χρηστών

ενεργειών

των

•
Δυνατότητα διαχείρισης και
παρακολούθησης λειτουργίας και
ειδοποίησης 24x7 σε περίπτωση
αστοχίας/σφάλματος σε υποσύστημα
ή μέρους αυτού
Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας

85

Θα πρέπει να παρασχεθούν υπηρεσίες
Πιλοτικής Λειτουργίας για διάστημα 6
μηνών. Στα πλαίσια των υπηρεσιών
ΝΑΙ
Πιλοτικής Λειτουργίας θα πρέπει κατ’
ελάχιστο να πραγματοποιηθούν τα
παρακάτω:
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•
•
•
•

Μέτρηση
Δεικτών
Αποδοτικότητας
του
Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Αξιοπιστίας
Αποδοτικότητας
του
Συστήματος
Μέτρηση Δεικτών Ευχρηστίας
Αποδοτικότητας
του
Συστήματος
Μετρήσεις που αφορούν τις
ενεργειακές καταναλώσεις

86

Θα πρέπει να υπάρχει εβδομαδιαία
Τεχνική Έκθεση που θα συνοψίζει τα
αποτελέσματα
των
παραπάνω
ΝΑΙ
μετρήσεων, τα τεχνικά προβλήματα
και τις τεχνικές εργασίες που
πραγματοποιήθηκαν

87

Θα πρέπει να παραδοθεί Τελική
Έκθεση Πιλοτικής Λειτουργίας που θα
περιέχει
το
σύνολο
των ΝΑΙ
αποτελεσμάτων της περιόδου της
Πιλοτικής Λειτουργίας

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Το σύστημα θα υποστηρίζει
παρακάτω κατηγορίες χρηστών:

88

τις

•
Διαχειριστές (Administrators),
που προέρχονται από το Προσωπικό
του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, οι
οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την
Γενική Διαχείριση του συστήματος. Θα
πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα
δικαιώματα
για
αλλαγές
και
επεμβάσεις σε επίπεδο δεδομένων,
λειτουργιών αλλά και αλλαγής
κατηγοριών/δικαιωμάτων πρόσβασης
των χρηστών. Οι διαχειριστές θα ΝΑΙ
πρέπει
να
είναι
κατάλληλα
εκπαιδευμένοι ώστε να εκτελούν τις
παραπάνω λειτουργίες αλλά και να
παρέχουν υποστήριξη σε θέματα
χρήσης και λειτουργικότητας του
Συστήματος σε άλλους χρήστες.
•
Δυναμικοί Χρήστες (Power
Users), που προέρχονται από το
Προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου, οι οποίοι θα είναι
υπεύθυνοι για την παρακολούθηση,
διαχείριση και επεξεργασία των
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δεδομένων, για την παραγωγή και
εκτύπωση αναφορών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI–ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από τον Αναθέτοντα Φορέα)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον Αναθέτοντα Φορέα/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
- Κωδικός Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221104
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Θ. 1068, 711 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ, NUTS: EL431
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κα Καμπανά Κυριακή
- Τηλέφωνο: 2810 338120
- Ηλ. ταχυδρομείο: protokolo@portheraklion.gr , info@portheraklion.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.portheraklion.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV)
72262000-9- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού: “ Εγκατάσταση, Ανάπτυξη και παρακολούθηση
πιλοτικών εφαρμογών στα πλαίσια του έργου Interreg V-B «MED 2014-2020» - ‘PSAMIDES’ ”
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από τον Αναθέτοντα Φορέα (εάν υπάρχει): Αρ.
Πρωτ.7481/23.11.2020
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση ;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στον Αναθέτοντα Φορέα ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους ;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από τον
Αναθέτοντα Φορέα ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν Ο Αναθέτων Φορέας ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ·
2. δωροδοκία, ·
3. απάτη ·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
απόφαση:
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν : [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης , στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
λεπτομερείς
[……]
πληροφορίες
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: [……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου ;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να -[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες [] Ναι [] Όχι
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων , λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στον Αναθέτοντα Φορέα ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [] Όχι
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
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απαιτούνται
από
τον
Αναθέτοντα
Φορέα/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων του Αναθέτοντα Φορέα ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005 :
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που Ο Αναθέτων
Φορέας ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασής ; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
διατίθεται επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής :
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής :
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με […................................…]
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία
αναλογίες
που ορίζονται στη σχετική μεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία)
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
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Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων [……][……][……]
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , ο σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις […...........]
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει φή
νίες
ες
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς :
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................]
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες , ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, [……]
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον [……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [....……]
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη [] Ναι [] Όχι
διενέργεια ελέγχων
όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
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κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
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καταλληλόλητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Σελίδα 105

20PROC007699083 2020-11-23
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν Ο Αναθέτων Φορέας ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός
εάν :
α) Ο Αναθέτων Φορέας ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) Ο Αναθέτων Φορέας ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ...
[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – – Υπόδειγμα βιογραφικού μελών ομάδας του Υποψήφιου Αναδόχου

Υπόδειγμα βιογραφικού μελών Ομάδας Έργου του Υποψήφιου Αναδόχου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο (ή Θέση)

Εργοδότης

Ρόλος72 και Καθήκοντα στο
Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος (από –
έως)

ΑΜ73

__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___

72
73

Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται
με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτωντος Φορέα/Αναθέτοντος Φορέα1) ...........................
(Διεύθυνση Αναθέτωντος Φορέα/Αναθέτοντος Φορέα2) ........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ
…………………………4 υπέρ του
[σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) .............................. , ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση)....................... ………………………………….. για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την
(αριθμό / ημερομηνία)
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...................................... 5 της/του
(Αναθέτωντος Φορέα / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της
σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα............... 6
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε.................... ημέρες 7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 8.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα
με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της9.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε10.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4
ο.π. υποσ. 3.
5
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
6
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυ
ξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται
προσφορά.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
... ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα
2
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(30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157
παρ.
1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
9
.. Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
10
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτωντος Φορέα/Αναθέτοντος Φορέα1) ..............................
(Διεύθυνση Αναθέτωντος Φορέα/Αναθέτοντος Φορέα)2 .............................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
[σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) .., ΑΦΜ: ... (διεύθυνση) …….. ή
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ .... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................... Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 .............................. της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος
φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .. (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσημείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται
η
σχετική σύμβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
... Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη
σύμβαση
ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από
τη διακήρυξη.
9
.... Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ 740Β/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Σχετικά με τους πίνακες που αναφέρονται σε κάθε μέρος οικονομικής προσφοράς διευκρινίζεται ότι
-

εφόσον για την υλοποίηση της προσφερόμενης λύσης απαιτείται η προσφορά διαφορετικών ειδών,
ο Ανάδοχος μπορεί να προσφέρει αυτά τα είδη, αρκεί συνολικά να προσφέρεται η απαιτούμενη
ποσότητα και να τηρούνται οι Πίνακες Συμμόρφωσης.

-

μπορεί να προσφερθεί οποιοσδήποτε επιπλέον εξοπλισμός ή υπηρεσία κρίνει κάθε υποψήφιος.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Εγκατάσταση, Ανάπτυξη και παρακολούθηση πιλοτικών
εφαρμογών στα πλαίσια του έργου Interreg V-B «MED 2014-2020» - ‘PSAMIDES’»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Α/Α

1

2

3

4

Είδος

Προμήθεια
Αισθητήρων
Θέσεων
Ελλιμενισμού
Προμήθεια
Έξυπνων
Πυργίσκων
Προμήθεια
Υποσυστημάτων
μετατροπής
υφιστάμενων
πυργίσκων
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ΣΥΝΟΛΟ

Η παρούσα προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180)
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
…………………….,

/ / 2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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