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∆ιακήρυξη συνοπτικού µειοδοτικού
διαγωνισµού για την αγορά λογισµικού
έτους 2019.
Ενδεικτικός προϋπολογισµός 60.000 €
πλέον ΦΠΑ 24%.
CPV: 48000000-8

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους
όρους της παρούσας

Αριθ. Πρωτ.: 849/19-9-2019
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

∆ήµος Πειραιά

Ταχυδροµική διεύθυνση

∆ραγάτση 12

Πόλη

Πειραιάς

Ταχυδροµικός Κώδικας

18535

Τηλέφωνο

2132022407, 2132022330, 2132022340-45

Φαξ

2132022343

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

dhm_epitr@pireasnet.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Απόστολος Καραστάθης

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο
www.piraeus.gov.gr
(URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριµένα ο
∆ήµος Πειραιά και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης στην διεύθυνση (URL) :
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β) Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται και από την διαδικτυακή πύλη του ∆ήµου Πειραιά
www.piraeus.gov.gr
1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας – Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας:
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου
117 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου και τους ειδικότερους
όρους της παρούσας.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης:
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Πειραιά µε ∆ηµοτικούς
πόρους. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.: 10.7134.16 σχετική
πίστωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά, οικονοµικού έτους 2019, κατά το
ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ ακριβώς (17.360,00 €) και την µε
Κ.Α.: 10.7134.50 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά,
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οικονοµικού έτους 2019, κατά το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων και σαράντα ευρώ
ακριβώς (57.040,00 €).
Άρα, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες και τετρακόσια
ευρώ ακριβώς (74.400,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
Για την εν λόγω σύµβαση έχουν εκδοθεί:
1.) η µε αρ. 2019/44038 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε
δέσµευση πίστωσης ποσού 17.360,00€ σε βάρος του
προυπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, µε
δέσµευσης και Α∆ΑΜ: 19REQ005307631 2019-07-19.
2.) η µε αρ. 2019/44042 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε
δέσµευση πίστωσης ποσού 57.040,00€ σε βάρος του
προυπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, µε
δέσµευσης και Α∆ΑΜ: 19REQ005307631 2019-07-19
1.3

την οποία εγκρίνεται η
Κ.Α. 10.7134.16 του
α/α 1251 του µητρώου
την οποία εγκρίνεται η
Κ.Α. 10.7134.50 του
α/α 1252 του µητρώου

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι: «Η αγορά λογισµικού για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου
Πειραιά, έτους 2019».
Οι υπηρεσίες που ζητούνται κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων CPV: 48000000-8.
Οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν για το σύνολο των ειδών ανά Οµάδα,
διότι σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται ως απαράδεκτες.
ΟΜΑ∆Α 1 – Λογισµικό Κοινωνικών Υπηρεσιών
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 21.328,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019, µε
Κ.Α 10.7134.50 και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του λογισµικού, πλήρως
παραµετροποιηµένο, καθώς και να εκπαιδεύσει τους χρήστες – υπαλλήλους του ∆ήµου,
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 2 – Λογισµικό Βρεφονηπιακών Σταθµών
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 13.020,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019, µε
Κ.Α 10.7134.50 και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του λογισµικού, πλήρως
παραµετροποιηµένο, καθώς και να εκπαιδεύσει τους χρήστες – υπαλλήλους του ∆ήµου,
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 3 – Λογισµικό Νοµικών Υποθέσεων
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 9.994,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019, µε
Κ.Α 10.7134.50 και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του λογισµικού, πλήρως
παραµετροποιηµένο, καθώς και να εκπαιδεύσει τους χρήστες – υπαλλήλους του ∆ήµου,
εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
5
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ΟΜΑ∆Α 4 – Λοιπά Λογισµικά
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 12.697,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019, µε
Κ.Α 10.7134.50 και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των λογισµικών, εντός δύο (2) µηνών
από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 5 – Λογισµικό Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 17.360,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019, µε
Κ.Α 10.7134.16 και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του λογισµικού, πλήρως
παραµετροποιηµένο, καθώς και να εκπαιδεύσει τους χρήστες – υπαλλήλους του ∆ήµου,
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η συνολική δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α 10.7134.50 του ∆ήµου για το έτος 2019
ανέρχεται στα 57.040,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Η συνολική δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α 10.7134.16 του ∆ήµου για το έτος 2019
ανέρχεται στα 17.360,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Η συνολική εκτιµώµενη αξία της/των σύµβασης/συµβάσεων ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 74.400,00 €).
Οι προδιαγραφές της υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικότερα στην µελέτη και
συγκεκριµένα στην Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), ανά Οµάδα.
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 από τις
διατάξεις:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
6
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4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
9. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις»
10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
11. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
12. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
Πολιτιστικά Θέµατα”,
13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
14. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
15. της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του
Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
16. 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 σύµβασης, 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
17. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
18. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
19. της από 4/7/2019 µελέτης της ∆/νσης Πληροφορικής, Τµήµα Τεχνολογιών
Πληροφορικής.
20. του Πρωτογενούς Αιτήµατος της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής, Τµήµα Τεχνολογιών
Πληροφορικής, µε Α∆ΑΜ: 19REQ005128748 2019-06-19.
21. της µε αριθ. 2019/44038 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 1251 του
µητρώου δέσµευσης µε Α∆Α: 61Ι4ΩΞΥ-ΣΝΜ και Α∆ΑΜ: 19REQ005307631
2019-07-19
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22. της µε αριθ. 2019/44042 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 1252 του
µητρώου δέσµευσης µε Α∆Α: ΩΠΤΓΩΞΥ-7Θ0 και Α∆ΑΜ: 19REQ005307631
2019-07-19
23. τη µε αρ. 624/2018 απόφαση της Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού
24. της µε αριθ. 263/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού

1.5

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Ι. ∆ραγάτση 12, Πλατεία Κοραή
ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε την περιληπτική διακήρυξη του
∆ηµάρχου. Την καθορισµένη µε την περιληπτική διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα, οι
υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία θα
τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύνανται να
σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη διεύθυνση Ι. ∆ραγάτση 12, Πλατεία Κοραή,
ΤΚ18532-Τµήµα Πρωτοκόλλου.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ηµέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται εγγράφως, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία,
σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο
ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί και νέα
ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων
εδαφίων.
1.6

∆ηµοσιότητα

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η παρούσα διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 10 ηµερολογιακές ηµέρες, τουλάχιστον, πριν την διενέργεια του
συνοπτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 121 του ν.4412/16.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δηµοσιεύεται στον ελληνικό τύπο
και το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18
του ν. 4469/17 σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού.
Επίσης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ.4 του άρθρου 2 του νόµου
3861/10, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.
Τα τεύχη του διαγωνισµού θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.piraeus.gov.gr
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Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

1.7

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.

2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

2.1

2.1.1

Έγγραφα της σύµβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1) η Περίληψη της ∆ιακήρυξης, όπως αυτή θα δηµοσιευτεί στον έγκριτο τύπο η
παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα παρακάτω Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος αυτής:
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Μελέτη ανάθεσης υπηρεσιών «Αγορά λογισµικού για τις
Υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά ∆ήµου»
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής καλής Εκτέλεσης
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΕΥ∆
2) οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2

Επικοινωνία-Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης,
µέσω της ιστοσελίδας www.pireaus.gov.gr
Τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών ο ενδιαφερόµενος µπορεί να
αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή.
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2.1.3

Παροχή ∆ιευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο εφτά (7) ηµέρες
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή 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
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.
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.
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. . και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε
από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης
είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα
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µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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) την αναθέτουσα αρχή 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 του διαγωνισµού, 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.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγµατος
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα IΙΙ.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

2.2.1

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

∆ικαίωµα συµµετοχής
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1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν
νοµίµως λειτουργούσες σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που είναι εγκατεστηµένες
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 Σ∆Σ, 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.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων (σχολές ναυαγοσωστικής κάλυψης)
συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2

Εγγύηση συµµετοχής

∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής.
2.2.3

Λόγοι αποκλεισµού

Από το διαγωνισµό αποκλείονται:
1.Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του
Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί
σε βάρος τους 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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,
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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),
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/∆ΕΥ 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, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Η υποχρέωση του προηγουµένου εδαφίου αφορά :
αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.
ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε
οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την 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) Μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος
παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας 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
γ) 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 ή αίτησης συµµετοχής: 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/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισ
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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Επίσης αποκλείονται:
α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί 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. 4412/16,
β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει
τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου,
γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) Υποψήφιοι που έχουν 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,
ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ'
εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16,
στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή
να παράσχουν εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητα τους.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές
αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις
περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων.
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. Η αναθέτουσα αρχή 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 λειτουργία,
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(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 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, 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.
Η αναθέτουσα αρχή 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 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.
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
2.2.3.6.
Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2. β. 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
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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.
2.2.3.7. 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.
Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι
στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη
από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της
παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος
2.2.3.8. 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.
2.2.4

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική 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 ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην 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 ή εµπορικά µητρώα. Οι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται αν είναι εγγεγραµµένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αµυντικού Υλικού.
2.2.5

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

∆εν απαιτείται απόδειξη οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας.
2.2.6

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να προσκοµίσουν, τις όποιες
βεβαιώσεις, όπως αυτές προδιαγράφονται αναλυτικά ανά Οµάδα προµήθειας στη µελέτη
της υπηρεσίας και συγκεκριµένα στην Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
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2.2.7

Πρότυπα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης

Όσον αφορά στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να προσκοµίσουν, τα όποια πιστοποιητικά
ISO (ή ισοδυνάµα πιστοποιητικά εκδοθέντα από αρµόδιο αναγνωρισµένο φορέα
πιστοποίησης), όπως αυτά προδιαγράφονται αναλυτικά ανά Οµάδα προµήθειας στη
µελέτη της υπηρεσίας και συγκεκριµένα στην Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
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 αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε
την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
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.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να συµπληρώσουν µόνο την Ενότητα α του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούνται να συµπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV του ΤΕΥ∆.

2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 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 και β) πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, και 2.2.6 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 ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα
Παράρτηµα IV, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του
ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας
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Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
2.2.9.2 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. Τα αποδεικτικά µέσα θα πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρ. 12
του άρθρου 80 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 Ν. 4605/2019.
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 η αναθέτουσα αρχή 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
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
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. 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,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(επικουρικής και κύριας) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 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 το χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
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οριζόµενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλλουν, εφόσον
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Για το λόγο αυτό
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει
εισφορές.
Για την παράγραφο 2.2.3.4. περίπτωση β, πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια
κατά περίπτωση αρχή. Ειδικότερα 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 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 (τοµικές 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 πλατµόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Εσόδων (µε εκτύπωση της καρτέλας «στοιχεία µητρώου / Επιχείρησης», όπως αυτά
εµφανίζονται στο taxisnet).
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 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 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 β’ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
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.
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση µη προσκόµισης του ανωτέρω πιστοποιητικού από την
παραπάνω ∆ιεύθυνση και σύµφωνα µε το υπ’ αρ. ΑΣ/334130/2017/10001/13-12-2017
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έγγραφο του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 80
παρ. 2 του Ν. 4412/2016, που προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού µε ένορκη
βεβαίωση. Συνεπώς, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ένορκη βεβαίωση
ότι δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού από τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης
της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι 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.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: α) υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/86 για τον ετήσιο κύκλο των εργασιών τους, υπογεγραµµένη από το νόµιµο
εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα β) αντίγραφο ή απόσπασµα του Ισολογισµού της
επιχείρησης ή σχετικά φορολογικά στοιχεία για το ύψος του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης. 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.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 και των προτύπων
διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τις
όποιες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά ISO (ή ισοδυνάµα πιστοποιητικά εκδοθέντα από
αρµόδιο αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης), όπως αυτές προδιαγράφονται αναλυτικά
ανά Οµάδα προµήθειας στη µελέτη της υπηρεσίας και συγκεκριµένα στην Τεχνική
Περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
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πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, 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.6. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισµούς πιστοποίησης που 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 καταλληλότητας 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.7. 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.8 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.
∆ιευκρινίσεις:
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου µπορούν να
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν
απαιτείται σχετική θεώρησή τους.
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 Ν. 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.
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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 ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Σηµειώνεται ότι δε 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 ∆ικηγόρων (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 ου Ν. 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα από επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
2.3

2.3.1

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής, ανά οµάδα ειδών.
2.4

2.4.1

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε
το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεση του να συνοδεύεται από αίτηση
συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισµού
πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα
πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση,
ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που
θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του
διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
22

19PROC005591238 2019-09-20
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα
έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν
αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες
έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. 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. Το
δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων
ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015.
Σε περιπτώσεις που µε την αίτηση συµµετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει υπογραφή µετά την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης.
Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση5. Τυχόν ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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. 1497/19846
(Α' 188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα7, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε
από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης
είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα “Apostile” σύµφωνα
µε την συνθήκη της Χάγης της 05- 10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων.
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις της µελέτης της Υπηρεσίας που
ορίζονται στο παράρτηµα της ∆ιακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) για το σύνολο των
περιγραφόµενων στην Τεχνική Περιγραφή ειδών ανά Οµάδα, σύµφωνα µε το έντυπο
οικονοµικής προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
∆εν επιτρέπονται προσφορές για επιµέρους υπηρεσίες/είδη ή ποσότητες εντός Οµάδας.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

23

19PROC005591238 2019-09-20
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1.5
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή
προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής (Ταχυδροµική διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, Ι. ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18532). Σε
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και
ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα,
ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την
ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού και από ώρα 11:30 π.µ. έως 12:00 µ.µ. (ώρα
λήξης επίδοσης προσφορών) από τον ίδιο τον διαγωνιζόµενο, χωρίς να
πρωτοκολλούνται.
Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, ο
αντιπρόσωπος θα πρέπει να φέρει µαζί του συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη
εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από
οποιαδήποτε αρµόδια αρχή.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δε γίνονται δεκτές.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος),
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής
προσφοράς στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα
στοιχεία εξατοµίκευσης του προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία
(ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και
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γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου του άρθρου 2.4.2.2.
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή ( ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την
αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις
απορρίπτει ως µη κανονικές.
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασµό του
οικονοµικού φορέα από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή,
σε περίπτωση νοµικών προσώπων από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, 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.
2.4.3

Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαµβάνουν:
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆ .), όπως προβλέπεται στην παρ.
4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα ΙV).
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.4

Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο “Τεχνική Περιγραφή” της
Μελέτης του Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
25

19PROC005591238 2019-09-20
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς
αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν.
2.4.5

Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών

Η Οικονοµική Προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ και συντάσσεται µε
βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης και του Εντύπου οικονοµικής
προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.
Η τιµή της κάθε υπηρεσίας/είδους δίνεται ανά µονάδα.
Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις και
εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την
αρµόδια Επιτροπή.
Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γνωµοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισµού.
Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται
στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ».
Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη
«∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν
προσφερθεί δωρεάν.
Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστηµα 120 ηµερών από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισµό.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η οικονοµική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι
ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο
της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.
Οι προσφορές µπορούν να αφορούν µία ή περιοσσότερες Οµάδες λογισµικών.
2.4.6

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για
διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών 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
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 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 η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της
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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 παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονοµικοί φορείς.
2.4.7

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή 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
φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, 2.4.4 (Περιεχόµενο φακέλου τεχνικής
προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
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 την αναθέτουσα αρχή
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 άρθρου 73 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,
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.

3

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

3.1.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον
Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 1.5 της
παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή,
που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
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προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές
κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον
φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο
µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει
µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν
αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της
σύµβασης.
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση
διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21
του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή 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 102 του
ν. 4412/2016.
3.1.2

Αξιολόγηση προσφορών

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού
(Επιτροπή), παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv
την ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνική
Προσφορά" και "Οικονοµική Προσφορά".
Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα
δικαιολογητικά συµµετοχής.
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε
γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά,
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.
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Οι φάκελοι των οικovoµικώv προσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών,
δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν
ένδικο µέσο.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και
των τιµών που προσφέρθηκαν.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα
του ελέγχου αυτών.
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης
υπηρεσιών) µε τη χαµηλότερη τιµή εκ των προµηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων
(άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16).
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µία (1) απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής (π.χ στους ∆ήµους της Οικονοµικής Επιτροπής ή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στα Ν.Π.∆.∆/Ν.Π.Ι.∆).
Ο αρµόδιος υπάλληλος του τµήµατος προµηθειών, κοινοποιεί αµέσως την απόφαση
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα µε κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί
αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του
Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή
της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η Αναθέτουσα
Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή)17 του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός
προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών18, σε σφραγισµένο φάκελο , τα αναφερόµενα παρακάτω
δικαιολογητικά19 όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103
του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποί να προκύπτει, ότι
29

19PROC005591238 2019-09-20
δεν έχουν εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από
τα αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.
ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία , προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
(5) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως :
-Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία καθώς και
τις µεταβολές του.
(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης
α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :
-Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή
β. ΓΙΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες.
Νοµιµοποιητικά έγγραφα νοµικών προσώπων ως ακολούθως :
Β.1) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας
Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α) Το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο
ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας,
β) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την
οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές
που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη
µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ
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Β.2) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ η
Ι.Κ.Ε)
α) Το συµφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς
και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.
Παραστατικά εκπροσώπησης νοµικών προσώπων ως ακολούθως :
-Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των
διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού
προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συµµετοχής του στο
διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου
του στο διαγωνισµό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος
απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες
διατάξεις).
-Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της
κοινοπραξίας.
-Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε
περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η
Ι.Κ.Ε)
γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σηµειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση
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. Στην κατά τα άνω
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νοµικές καταστάσεις.
δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες και
Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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 ή
αίτησης συµµετοχής.» .
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία,
31

19PROC005591238 2019-09-20
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ηµέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφοράτου
προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία
µαταιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως,
δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία
µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της
σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και
στις διατάξεις του Ν.4412/16.
3.3

Σύναψη συµφωνητικού

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, ανά Οµάδα.
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης,
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
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που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από την συντέλεση
της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το
ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός
προθεσµίας (10) δέκα ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών
και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του
ανωτέρω παραβόλου.
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης ως ανωτέρω και η άσκηση της κωλύουν τη
σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγνωστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την
ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή
συντελείται επί της ένστασης ως ανωτέρω ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας
της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόµενα στο Π.∆. 18/1989 (Α΄8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων
βοηθηµάτων. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµµία άλλη τυχόν
προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή
νοµιµότητας.Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης
αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
Π.∆. 18/1989 (Α΄8).
3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 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.
4

4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να
καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει
ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) µήνες.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, 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 Φ.Π.Α..
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική
παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και
την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του
Ν.4412/16.
Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
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

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται
στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016.
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

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.
2) Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή 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 στην
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αναθέτουσα αρχή 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 στην Αναθέτουσα Αρχή,
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 στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία
3) Η αναθέτουσα αρχή 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 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 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
4.6

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή 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 132 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5

5.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τρόπος πληρωµής
1) Η πληρωµή των αναδόχων θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
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ΟΜΑ∆Α 1 – Λογισµικό Κοινωνικών Υπηρεσιών
Για τα λογισµικά της οµάδας 1 η πληρωµή θα γίνει εφάπαξ µε την οριστική παράδοση
του λογισµικού πλήρως παραµετροποιηµένου και µε ολοκληρωµένη την εκπαίδευση των
χρηστών. Η παραπάνω οριστική παράδοση θα γίνει εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 2 – Λογισµικό Βρεφονηπιακών Σταθµών
Για τα λογισµικά της οµάδας 2 η πληρωµή θα γίνει εφάπαξ µε την οριστική παράδοση
του λογισµικού πλήρως παραµετροποιηµένου και µε ολοκληρωµένη την εκπαίδευση των
χρηστών. Η παραπάνω οριστική παράδοση θα γίνει εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 3 – Λογισµικό Νοµικών Υποθέσεων
Για τα λογισµικά της οµάδας 3 η πληρωµή θα γίνει εφάπαξ µε την οριστική παράδοση
του λογισµικού, πλήρως παραµετροποιηµένου και µε ολοκληρωµένη την εκπαίδευση των
χρηστών. Η παρπαάνω οριστική παράδοση θα γίνει εντός δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 4 – Λοιπά Λογισµικά
Για τα λογισµικά της οµάδας 4 η πληρωµή θα γίνει εφάπαξ µε την οριστική παράδοση
του λογισµικού. Η παραπάνω οριστική παράδοση θα γίνει εντός δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 5 – Λογισµικό Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων
Για τα λογισµικά της οµάδας 5 η πληρωµή θα γίνει εφάπαξ µε την οριστική παράδοση
του λογισµικού πλήρως παραµετροποιηµένου και µε ολοκληρωµένη την εκπαίδευση των
χρηστών. Η παραπάνω οριστική παράδοση θα γίνει εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016 κατά το χρόνο πληρωµής, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωµή και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
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 παροχή
της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

1). Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν,
εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφωθεί µε τις γραπτές
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης,
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
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οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά,
οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β) είσπραξη είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από
τον ίδιο
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
5.3

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων

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. (Παρακολούθηση της σύµβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), να
υποβάλλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις
β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
6

6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Παρακολούθηση της σύµβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
από την ∆/νση Πληροφορικής 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.
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 προόδου 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

∆ιάρκεια Σύµβασης

ΟΜΑ∆Α 1 – Λογισµικό Κοινωνικών Υπηρεσιών
Για την υποστήριξη των λογισµικών της οµάδας 1, η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
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ΟΜΑ∆Α 2 – Λογισµικό Βρεφονηπιακών Σταθµών
Για την υποστήριξη των λογισµικών της οµάδας 2, η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 3 – Λογισµικό Νοµικών Υποθέσεων
Για την υποστήριξη των λογισµικών της οµάδας 3, η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 4 – Λοιπά Λογισµικά
Για την παράδοση των λογισµικών της οµάδας 4, η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε
δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 5 – Λογισµικό Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων
Για την υποστήριξη των λογισµικών της οµάδας 5, η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
6.3

Παραλαβή

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221
του ν. 4412/2016, Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος.
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 συντελεσθεί 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.
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6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών,
µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να
εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών 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/υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
6.5

∆ιαφορές διακήρυξης – θεσµικού πλαίσίου

Για όσα δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα διακήρυξη ή υπάρχει ασάφεια, ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’), του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Πειραιάς, 28 /8 /2019
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞ.

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12
Πειραιάς ΤΚ 18535
Πληροφορίες: Α. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
Τηλ.: 2132022407
«Αγορά λογισµικού (υπηρεσία) για τις Υπηρεσίες
του ∆ήµου Πειραιά»

Π/Υ: 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 €
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019
Κωδ: Π/Υ: 10.7134.50 (46.000,00€)
10.7134.16 (14.000,00€)

CPV : 48000000-8

7
8

1. Τεχνική Περιγραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12
Πειραιάς ΤΚ 18535
Πληροφορίες: Α. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
Τηλ.: 2132022407
«Αγορά

λογισµικού (υπηρεσία) για τις Υπηρεσίες
του ∆ήµου Πειραιά»
Π/Υ: 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 €
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019
Κωδ: Π/Υ: 10.7134.50 (46.000,00€)
10.7134.16 (14.000,00€)

CPV : 48000000-8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την αγορά λογισµικού για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά.
Προδιαγράφονται πέντε διαφορετικές οµάδες λογισµικών, τα οποία είναι απαραίτητα
για την λειτουργία του ∆ήµου µας, όπως άλλωστε έχει προκύψει από σχετικά αιτήµατα
των Υπηρεσιών.
Τα υπό προµήθεια λογισµικά κατηγοριοποιούνται σε 5 Οµάδες και αφορούν: A)
Λογισµικό για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Πειραιά B) Λογισµικό για την υποστήριξη της λειτουργίας των Βρεφονηπιακών
Σταθµών του ∆ήµου Πειραιά, Γ) Λογισµικό για την υποστήριξη της λειτουργίας της
Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά, ∆) Λοιπές εφαρµογές για την υποστήριξη όλων
των Υπηρεσιών του ∆ήµου, όπως αναλύονται στους σχετικούς πίνακες συµµόρφωσης,
Ε) Λογισµικό ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.
Τα προσφερόµενα λογισµικά θα είναι τελευταίας έκδοσης και θα συνοδεύονται µε τα
απαραίτητα έγγραφα από τον κατασκευαστικό οίκο καθώς και µε υποστήριξη
τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκτός και αν αναφέρεται ρητά διαφορετικός χρόνος
στους επιµέρους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, µετρούµενος από την ηµεροµηνία
της παραλαβής.
Οικονοµικές προσφορές µπορούν να γίνουν ανά Οµάδα λογισµικού και η κατακύρωση
θα γίνει βάσει της πλέον συµφέρουσας προσφοράς ανά Οµάδα λογισµικού.
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Προσφορές που ξεπερνούν το συνολικό ενδεικτικό κόστος ανά Οµάδα λογισµικού, θα
θεωρούνται εκτός προϋπολογισµού.
Τα Τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών είναι:

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΜΑ∆Α 1 – Λογισµικό Κοινωνικών Υπηρεσιών
Το λογισµικό αφορά την ολοκληρωµένη διαχείριση και παρακολούθηση των
λειτουργιών των Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά. Η επιτροπή
αξιολόγησης δύναται να ζητήσει την παρουσίαση demo των προτεινόµενων
λογισµικών, ώστε να πιστοποιήσει την συµφωνία τους µε τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ονοµασία

Υποσύστηµα αιτήσεων για: α)
Υποβολή Αίτησης, β) Αξιολόγηση
Έγκριση – Απόρριψη Αίτησης, δ)
Κατηγοριοποίηση Αίτησης, ε)
∆ικαιολογητικά ανά ∆οµή των
Κοινωνικών Υπηρεσιών
Υποσυστήµατα Μητρώων:
Α) Μητρώο Ληπτών Παροχών
Πρόνοιας, β) Μητρώο Στελεχών
και Εθελοντών, γ) Μητρώο
∆οµών
Υποσύστηµα Παροχών: α)
Φάκελος οικονοµικής ενίσχυσης,
β) Προγραµµατισµός υπηρεσιών
(συχνότητα, ραντεβού), γ)
Αποτελέσµατα παροχών
Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης
Χρηστών Εφαρµογής
Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης
Κέντρων Ανοιχτών Προστασίας
Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ)
Υποσύστηµα αποθήκης
αναλωσίµων για όλες τις
παραπάνω δραστηριότητες
Σύστηµα αναφορών διοίκησης
∆υνατότητα δηµιουργίας
διαβαθισµένων χρηστών ανάλογα
µε τα δικαιώµατα που
καθορίζονται στον καθένα (π.χ.
administrator, user)

Υποχρεωτική απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΝΑΙ
Οι εφαρµογές και ο ανάδοχος
διαθέτουν πιστοποίηση ISO
9001:2015
ΝΑΙ
Οι εφαρµογές και ο ανάδοχος
διαθέτουν πιστοποίηση ISO
27001:2013

Επί ποινή
αποκλεισµού να
προσκοµιστεί το
σχετικό
πιστοποιητικό
ISO 9001:2015
Επί ποινή
αποκλεισµού να
προσκοµιστεί το
σχετικό
πιστοποιητικό
ISO 27001:2013

Υπηρεσίες που θα καλύπτονται:
Βοήθεια στο Σπίτι
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
Βιβλιάρια Ανασφάλιστων
∆ηµοτικά Ιατρεία
Κ.Α.Π.Η. / ΚΗΦΗ /Λέσχες Φιλίας
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Συσσίτιο
Εισαγγελικές Εντολές
Έκτακτη Οικονοµική Ενίσχυση
Οικονοµική Βοήθεια Εφάπαξ
Τράπεζα Αίµατος
Η∆ΙΚΑ : Πρόγραµµα
Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής
Συνδροµής ΤΕΒΑ
Πιστοποιητικό Οικονοµικής
Αδυναµίας
∆ωρεάν Ιατρο-φαρµακευτική
Περίθαλψη Ανασφάλιστου
Ξενώνας Γυναικών
Καταγραφή Εθελοντών
Κοινωνική Έρευνα
Ανίχνευση ∆ιαταραχών Μνήµης
Κέντρα Κοινότητας
Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης
Υπνωτήριο Αστέγων
ΚΕΠ Υγείας

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Υπηρεσίες που θα πρέπει να είναι δυνατόν να καλυφθούν µελλοντικά:
ΝΑΙ
Κοινωνικό Φροντιστήριο
ΝΑΙ
Μικρογεύµα σε Μαθητές
ΝΑΙ
Κοινωνικό Τιµολόγιο
Βιβλιάρια Ανασφάλιστων για
ΝΑΙ
Παλαιότερα ∆εδοµένα
Πιστοποιητικό Κοινωνικής
Προστασίας
Επιδότηση Καύσιµης Ύλης
Παιγνιοθήκη
Κοινωφελής Εργασία
Η∆ΙΚΑ : Πρόγραµµα
Αντιµετώπισης της
Ανθρωπιστικής Κρίσης

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κέντρο Στήριξης Ροµά
Αγορά (υπόδηση, ένδυση)
Κοινωνική Κατοικία
Επαγγελµατική Επανένταξη
Χορηγίες
Κοινωνικό Πλυντήριο
Κοινωνικές Ντουζιέρες
Παράδοση Πακέτων
Κοινωνικό Ιχθυοπωλείο
Κοινωνικό Μαγειρείο
Νοµικές Υπηρεσίες
Παιδικές Κατασκηνώσεις
∆ηµοτικοί Λαχανόκηποι
Ηλεκτρονική Υπογραφή ∆ηµότη

Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

Η παράδοση, εγκατάσταση,
παραµετροποίηση και εκπαίδευση
θα γίνει από τον ανάδοχο εντός
ΝΑΙ
διαστήµατος 3 µηνών από την
ανάρτηση της σύµβασης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ
Ώρες παραµετροποίησης και
>= 30 ώρες
συµβουλευτικής
Ώρες εκπαίδευσης
>= 20 ώρες
Τεχνική υποστήριξη
>= 1 έτος
Φιλοξενία και διακοµιστές
ΝΑΙ
αποκλειστικά στο cloud
ΝΑΙ
Στην φιλοξενία περιέχεται το
κόστος κάθε λογισµικού που
χρησιµοποιείται στους
διακοµιστές (web server, database
κλπ)
ΝΑΙ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί σε αύξηση των πόρων των
διακοµιστών στο cloud, σε
περίπτωση που διαπιστωθεί
πρόβληµα στην απόδοσή τους
ΝΑΙ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί σε αύξηση των ορίων
ταχύτητας και όγκου
επικοινωνίας/δεδοµένων στην
πρόσβαση στους διακοµιστές του
cloud, σε περίπτωση που
διαπιστωθεί πρόβληµα
Πρόσβαση αποκλειστικά µέσω
ΝΑΙ
ασφαλούς επικοινωνίας https.
Πιστοποιητικό SSL για
>= 1 έτος
τουλάχιστον ένα έτος
Κατά τη διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης ο ανάδοχος θα πρέπει:
ΝΑΙ
Να διασφαλίζει την καλή
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λειτουργία του συνολικού
συστήµατος
να διενεργεί ελέγχους για τον
εντοπισµό αιτιών βλαβών ή/και
δυσλειτουργιών του λογισµικού
και αποκατάστασή τους
να παρέχει υπηρεσίες
αποµακρυσµένης τεχνικής
υποστήριξης από εξειδικευµένο
προσωπικό και εντός ωραρίου
λειτουργίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

κατόπιν τεκµηριωµένης ειδοποίησης
από τον ∆ήµο, να επιλύει τα
προβλήµατα εντός δύο (2)
εργάσιµων ηµερών (48 ωρών) από
την αναγγελία της βλάβης

ΝΑΙ

σε περιπτώσεις που κρίνονται ως
εξαιρετικά κρίσιµες για τη
λειτουργία των υπηρεσιών του
φορέα, η αποκατάσταση της
βλάβης θα γίνεται εντός 24 ωρών
από την αναγγελίας της στον
ανάδοχο
να διενεργεί προληπτική
συντήρηση των εφαρµογών, η
οποία θα είναι πέραν του ωραρίου
κανονικής λειτουργίας του Φορέα
να διενεργεί ελέγχους της βάσης
δεδοµένων
να διενεργεί εκτέλεση εργασιών
επαναφοράς δεδοµένων (restore)
να γίνεται αναβάθµιση του
συστήµατος σε νέες εκδόσεις του
λειτουργικού συστήµατος ή του
συστήµατος διαχείρισης βάσεων
δεδοµένων στα οποία βασίζεται
το σύστηµα, εφ’ όσον είναι
απαραίτητο για την ορθή
λειτουργία της εφαρµογής
να κάνει ενέργειες ενηµέρωσης
των χειριστών για τυχόν αλλαγές
στη λειτουργικότητα του
συστήµατος
υποχρεούται στη µεταφορά της
εφαρµογής – βάσης δεδοµένων σε
νέο server (σε περίπτωση που
αυτό απαιτηθεί).
Να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης για από την
ολοκλήρωση και παράδοση της
εφαρµογής και της εκπαίδευσης,
για διάρκεια 12 µηνών (έναρξη
από την ανάρτηση της σύµβασης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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στο ΚΗΜ∆ΗΣ)

ΟΜΑ∆Α 2 – Λογισµικό Βρεφονηπιακών Σταθµών
Το λογισµικό αφορά την ολοκληρωµένη διαχείριση και παρακολούθηση
βρεφονηπιακών σταθµών. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει την
παρουσίαση demo των προτεινόµενων λογισµικών, ώστε να πιστοποιήσει την
συµφωνία τους µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ονοµασία

Υποσύστηµα αιτήσεων για:
α)Υποβολή Αίτησης, β)
Αξιολόγηση Έγκριση – Απόρριψη
Αίτησης, δ) Κατηγοριοποίηση
Αίτησης, ε) ∆ικαιολογητικά ανά
Υποτοµέα ∆ραστηριοποίησης
Υποσυστήµατα Μητρώων:
Α) Μητρώο Ληπτών (Παιδιών &
Γονέων), β) Μητρώο Στελεχών, γ)
Μητρώο ∆οµών (Σταθµών κλπ)
Υποσύστηµα Προγραµµατισµού
για: α) Μοριοδότηση, β)
Αποδείξεις Τροφείων, γ)
Αποδείξεις ΕΣΠΑ, δ)
Παρουσιολόγια
∆υνατότητα για υποσύστηµα
αποθήκης
Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης
Χρηστών Εφαρµογής
Υποσύστηµα LogFile
Σύστηµα Αναφορών ∆ιοίκησης
(MIS Reporting)
Καταχώρηση στοιχείων παιδικών
σταθµών
∆υνατότητα διαφορετικών
περιόδων χρήσης
Μητρώο και παρουσίες παιδιών
ανά παιδικό σταθµό
Μητρώο και παρουσίες
εργαζοµένων ανά παιδικό σταθµό
∆υνατότητα υποβολής αιτήσεων
εγγραφής από τους
ενδιαφερόµενους πολίτες µέσω
διαδικτύου ανά παιδικό σταθµό.
∆ιαχείριση, παρακολούθηση,
συλλογή δικαιολογητικών
(κάλυψη περιπτώσεων εγγραφών
του προγράµµατος ΕΣΠΑ
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής»)

Υποχρεωτική απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Παραµετρικό σύστηµα
αξιολόγησης, µοριοδότησης και
κατάταξης των υποψήφιων προς
εγγραφή. Η βαθµολόγηση και ο
τρόπος υπολογισµού των µορίων
δύναται να αλλάζει ανάλογα µε το
σύστηµα που εφαρµόζεται και την
ισχύουσα νοµοθεσία. Το
λογισµικό θα αναπτυχθεί και
παραµετροποιηθεί µε το υπάρχον
σύστηµα µοριοδότησης και
αναλυτικές οδηγίες από την
αρµόδια διεύθυνση προσχολικής
αγωγής
Έκδοση αποδείξεων
Παρακολούθηση τροφείων
Καθορισµό µενού ανά ηµέρα και
συστατικών ανά µερίδα για κάθε
παιδικό σταθµό
∆υνατότητα παρακολούθησης
προµηθειών και υπολοίπων ειδών
ανά παιδικό σταθµό
∆υνατότητα παρακολούθησης
αποθήκης (παραλαβή ειδών,
αναλώσεων και υπολοίπων,
προτεινόµενες ποσότητες
επόµενης παραγγελίας κ.λπ.)
∆ιαχείριση και έλεγχος σωστής
λειτουργίας εργαλείου αυτόµατων
αντιγράφων ασφαλείας
(BACKUP)
∆υνατότητα εκτέλεσης εργασιών
επαναφοράς δεδοµένων (restore)
Λογισµικό πλήρως
συµµορφωµένο µε τον κανονισµό
µε αριθ. 2016/679 (GDPR) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
αφορά στην προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και την
ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων
∆ιαδικτυακή εφαρµογή συµβατή
µε όλους τους γνωστούς browser
(Mozilla Firefox, Chrome κ.λπ.)
Πλήρες µενού εκτυπώσεων
Φιλοξενία βάσης και εφαρµογής
στο διαδίκτυο
∆υνατότητα δηµιουργίας
διαβαθισµένων χρηστών ανάλογα
µε τα δικαιώµατα που

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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καθορίζονται στον καθένα (π.χ.
administrator, user)
ΝΑΙ

Επί ποινή
αποκλεισµού να
προσκοµιστεί το
σχετικό
πιστοποιητικό
ISO 9001:2015
Επί ποινή
αποκλεισµού να
προσκοµιστεί το
σχετικό
πιστοποιητικό
ISO 27001:2013

Οι εφαρµογές και ο ανάδοχος
διαθέτουν πιστοποίηση ISO
9001:2015
ΝΑΙ
Οι εφαρµογές και ο ανάδοχος
διαθέτουν πιστοποίηση ISO
27001:2013
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

Η παράδοση, εγκατάσταση,
παραµετροποίηση και εκπαίδευση
θα γίνει από τον ανάδοχο εντός
ΝΑΙ
διαστήµατος 3 µηνών από την
ανάρτηση της σύµβασης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ
Ώρες παραµετροποίησης και
>= 30 ώρες
συµβουλευτικής
Ώρες εκπαίδευσης
>= 20 ώρες
Τεχνική υποστήριξη
>= 1 έτος
Φιλοξενία και διακοµιστές
ΝΑΙ
αποκλειστικά στο cloud
ΝΑΙ
Στην φιλοξενία περιέχεται το
κόστος κάθε λογισµικού που
χρησιµοποιείται στους
διακοµιστές (web server, database
κλπ)
ΝΑΙ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί σε αύξηση των πόρων των
διακοµιστών στο cloud, σε
περίπτωση που διαπιστωθεί
πρόβληµα στην απόδοσή τους
ΝΑΙ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί σε αύξηση των ορίων
ταχύτητας και όγκου
επικοινωνίας/δεδοµένων στην
πρόσβαση στους διακοµιστές του
cloud, σε περίπτωση που
διαπιστωθεί πρόβληµα
Πρόσβαση αποκλειστικά µέσω
ΝΑΙ
ασφαλούς επικοινωνίας https.
Πιστοποιητικό SSL για
>= 1 έτος
τουλάχιστον ένα έτος
Κατά τη διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης ο ανάδοχος θα πρέπει:
ΝΑΙ
Να διασφαλίζει την καλή
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λειτουργία του συνολικού
συστήµατος
να διενεργεί ελέγχους για τον
εντοπισµό αιτιών βλαβών ή/και
δυσλειτουργιών του λογισµικού
και αποκατάστασή τους
να παρέχει υπηρεσίες
αποµακρυσµένης τεχνικής
υποστήριξης από εξειδικευµένο
προσωπικό και εντός ωραρίου
λειτουργίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

κατόπιν τεκµηριωµένης ειδοποίησης
από τον ∆ήµο, να επιλύει τα
προβλήµατα εντός δύο (2)
εργάσιµων ηµερών (48 ωρών) από
την αναγγελία της βλάβης

ΝΑΙ

σε περιπτώσεις που κρίνονται ως
εξαιρετικά κρίσιµες για τη
λειτουργία των υπηρεσιών του
φορέα, η αποκατάσταση της
βλάβης θα γίνεται εντός 24 ωρών
από την αναγγελίας της στον
ανάδοχο
να διενεργεί προληπτική
συντήρηση των εφαρµογών, η
οποία θα είναι πέραν του ωραρίου
κανονικής λειτουργίας του Φορέα
να διενεργεί ελέγχους της βάσης
δεδοµένων
να διενεργεί εκτέλεση εργασιών
επαναφοράς δεδοµένων (restore)
να γίνεται αναβάθµιση του
συστήµατος σε νέες εκδόσεις του
λειτουργικού συστήµατος ή του
συστήµατος διαχείρισης βάσεων
δεδοµένων στα οποία βασίζεται
το σύστηµα, εφ’ όσον είναι
απαραίτητο για την ορθή
λειτουργία της εφαρµογής
να κάνει ενέργειες ενηµέρωσης
των χειριστών για τυχόν αλλαγές
στη λειτουργικότητα του
συστήµατος
υποχρεούται στη µεταφορά της
εφαρµογής – βάσης δεδοµένων σε
νέο server (σε περίπτωση που
αυτό απαιτηθεί).
Να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης για από την
ολοκλήρωση και παράδοση της
εφαρµογής και της εκπαίδευσης,
για διάρκεια 12 µηνών (έναρξη
από την ανάρτηση της σύµβασης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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στο ΚΗΜ∆ΗΣ)

ΟΜΑ∆Α 3 – Λογισµικό Νοµικών Υποθέσεων
Το λογισµικό αφορά την ολοκληρωµένη διαχείριση και παρακολούθηση των
υποθέσεων της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά. Η επιτροπή αξιολόγησης
δύναται να ζητήσει την παρουσίαση demo των προτεινόµενων λογισµικών, ώστε να
πιστοποιήσει την συµφωνία τους µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Εξειδικευµένο λογισµικό για
δικηγόρους και Νοµικές
Υπηρεσίες
Υποσύστηµα διαχείρισης
Πελατών - Προσώπων
Υποσύστηµα διαχείρισης
Υποθέσεων
Υποσύστηµα διαχείρισης
Ενεργειών, Κινήσεων και
Ηµερολόγιο

ΝΑΙ

Υποσύστημα διαχείρισης
Οικονομικών
Υποσύστημα διαχείρισης Εγγράφων
Γρήγορη και εύκολη μηχανή
αναζήτησης
Αυτόματα παραγόμενες προθεσμίες
Βοηθητικές δικονομικές
πληροφορίες (Checklists, Τυποποιημένες δαπάνες, Δικονομικές
Προθεσμίες)
Γραφεία έκδοσης Πιστοποιητικών
Αθηνών & Πειραιά και Γραμμάτια
Προκαταβολής Εισφορών
Αυτόματη αρχειοθέτηση εγγράφων
και emails μέσα από το Ms Office
Eύκολη αρχειοθέτηση παλαιότερων
αρχείων κάθε μορφής
Aναζήτηση των αρχείων ακόμα και
με λέξεις από το κείμενο του
εγγράφου
Παρακολούθηση της πορείας των
υποθέσεων
Αυτόματες υπενθυμίσεις
σημαντικών ενεργειών
Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό
ημερολόγιο με κοινή ή προσωπική
χρήση
Παρακολούθηση των εκκρεμών

ΝΑΙ

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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δικασίμων και των αποφάσεων
δικαστηρίων
Καταγραφή δαπανών υπόθεσης,
προσώπων και εξόδων
Υπολογισμός ημερήσιας
απασχόλησης συνεργατών
Έκδοση στατιστικών reports
Δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων σε
αρχεία Excel, Word και PDF
Συγχρονισμός με τις
Επαφές/Contacts, το
Ημερολόγιο/Calendar και τις
Ενέργειες/Tasks του MS Office
Outlook
Εξαγωγή αντιγράφων ασφαλείας της
βάσης δεδομένων
Αυξημένα επίπεδα ασφάλειας στην
πρόσβαση και στις δυνατότητες των
χρηστών
υτόματη ενημέρωση (αναβάθμιση)
των νέων εκδόσεων
Απλή ή δικτυακή χρήση
Άδειες χρήσης
Πλήρης συμμόρφωση με τον ΓΚΠΠΔ
(GDPR)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
>= 15
ΝΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

Η παράδοση, εγκατάσταση,
παραµετροποίηση και εκπαίδευση
θα γίνει από τον ανάδοχο εντός
ΝΑΙ
διαστήµατος 3 µηνών από την
ανάρτηση της σύµβασης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ
Ώρες παραµετροποίησης και
>= 15 ώρες
συµβουλευτικής
Ώρες εκπαίδευσης
>= 30 ώρες
Τεχνική υποστήριξη
>= 1 έτος
Φιλοξενία και διακοµιστές εντός
του µηχανογραφικού κέντρου του
ΝΑΙ
∆ήµου Πειραιά
Κατά τη διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης ο ανάδοχος θα πρέπει:
ΝΑΙ
Να διασφαλίζει την καλή
λειτουργία του συνολικού
συστήµατος
ΝΑΙ
να παρέχει υπηρεσίες
αποµακρυσµένης τεχνικής
υποστήριξης από εξειδικευµένο
προσωπικό και εντός ωραρίου
λειτουργίας
κατόπιν τεκµηριωµένης ειδοποίησης
από τον ∆ήµο, να επιλύει τα
προβλήµατα εντός δύο (2)

ΝΑΙ
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εργάσιµων ηµερών (48 ωρών) από
την αναγγελία της βλάβης

να γίνεται αναβάθµιση του
συστήµατος σε νέες εκδόσεις του
λειτουργικού συστήµατος ή του
συστήµατος διαχείρισης βάσεων
δεδοµένων στα οποία βασίζεται
το σύστηµα, εφ’ όσον είναι
απαραίτητο για την ορθή
λειτουργία της εφαρµογής
να κάνει ενέργειες ενηµέρωσης
των χειριστών για τυχόν αλλαγές
στη λειτουργικότητα του
συστήµατος
Να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης για από την
ολοκλήρωση και παράδοση της
εφαρµογής και της εκπαίδευσης,
για διάρκεια 12 µηνών (έναρξη
από την ανάρτηση της σύµβασης
στο ΚΗΜ∆ΗΣ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΜΑ∆Α 4 – Λοιπά λογισµικά
1. Σχεδιαστικό Πρόγραµµα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Τύπος Προγράµµατος

Σχεδιαστικό πρόγραµµα 2D

∆υνατότητες

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις
Να αναφερθεί το
όνοµα του
λογισµικού

• 2D drafting and detailing
tools
• Dimensioning and
annotation
• Automatic production
drawings updates
• Automatic
documentation view
updates
• Material quantity
tracking
• New feature highlighting
• Smart centerlines and
center marks
• TrustedDWG
technology
• DWF and other
compatibility
• Revit software
compatibility
• Inventor software
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Συµβατότητα µε άλλα λογισµικά
Τύπος άδειας χρήσης
Αριθµός αδειών χρήσης

compatibility
• Shared views
Απόλυτα συµβατό µε τα
λογισµικά AUTOCAD της
AUTODESK
Ετήσια
>=10

Προτεινόµενο λογισµικό : AutoCAD LT 2019

2. Πρόγραµµα Επεξεργασίας Εικόνας
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Τύπος Προγράµµατος

Πρόγραµµα επεξεργασίας
εικόνας

∆υνατότητες

Συµβατότητα µε άλλα λογισµικά
Τύπος άδειας χρήσης
Αριθµός αδειών χρήσης

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις
Να αναφερθεί το
όνοµα του
λογισµικού

• Stroke Smoothing
• Brushes from Kyle T.
Webster
• Better Brush
Organization
• Color and Luminance
Range Masking
• Access Lightroom
Photos
• Quickly Share Creations
• Quick Share Menu
• Variable Fonts
• Curvature Pen Tool
• Custom Path Color and
Width
• Properties Panel
• Paste as Plain Text
• 360 Panorama
Workflow
• Tooltips
• Copy-Paste Layers
• Paint Symmetry
• Depth Map Import from
High Efficiency Image
File (HEIF)
Απόλυτα συµβατό µε το
λογισµικό PHOTSHOP της
ADOBE
Ετήσια
>=2

Προτεινόµενο λογισµικό : Adobe Photoshop

3. Πρόγραµµα Κατασκευής Εκδόσεων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις
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Τύπος Προγράµµατος

∆υνατότητες

Συµβατότητα µε άλλα λογισµικά
Τύπος άδειας χρήσης
Αριθµός αδειών χρήσης

∆υναµικό επαγγελµατικό
εκδοτικό εργαλείο που
επιτρέπει τη δηµιουργία
πολλών ειδών εγγράφων
• δηµιουργία φέιγ
βολάν, ολόκληρων
ηλεκτρονικών
βιβλίων, ετικετών,
φυλλαδίων,
παρουσιάσεων,
διπλωµάτων,
ενηµερωτικών
δελτίων κ.α.
• δυνατότητα
κατασκευής
διαδραστικών
εγγράφων, µε βίντεο
και ήχο
• δυνατόττηα
εξαγωγής ως Flash
(SWF) ή
διαδραστικό PDF
• PDF Accesibility
Enhancements
• Alternative Text
• Tag Page Items
• Support for
Endnotes
• HTML Export
• Object Styles
• Font Search and
Filter
• Paragraph Borders
Απόλυτα συµβατό µε το
λογισµικό INDESIGN της
ADOBE
Ετήσια
>=2

Να αναφερθεί το
όνοµα του
λογισµικού

Προτεινόµενο λογισµικό : Adobe InDesign

4. Πρόγραµµα Κατασκευής και Επεξεργασίας PDF αρχείων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Τύπος Προγράµµατος

∆υνατότητες

Υποχρεωτική απαίτηση
Πρόγραµµα κατασκευής
και επεξεργασίας PDF
αρχείων
• mart Tips provide
contextual help
• Add Tools feature
enables
customization of
Home tab
• Multi-window
management

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις
Να αναφερθεί το
όνοµα του
λογισµικού
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•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

enables many
windows to be
created
Drag-and-drop
individual pages
between open
documents in
different windows
Drag-and-drop tabs
to view documents
in a new window
Product Tour for
faster user
onboarding
Tab-based file
handling
Microsoft Outlook®
plugin to create
PDFs from email
Floating toolbar for
easier access to
editing and revision
tools
Batch processing:
Print, secure, and
convert hundreds of
documents at a time
Create PDFs from
300+ file types (with
source application
installed)
One-click drag-anddrop creation
(desktop or
application window)
Drag-and-drop a
combination of
multiple file types
into one PDF
PDF form creation
and editing
Batch create PDF
files
Convert PDFs to
and from Microsoft
Word, Excel, and
PowerPoint, as well
as image formats
CAD support
enables high-quality
rendering of
computer-aided
design (CAD)
drawings
PostScript-based
document
conversion to
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•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

optimize PDF output
quality
Extract text and
images
Convert any PDF
file to PDF/A 1 & 2
for long-term
archiving
Insert and edit text,
including font, size,
color, and more
Edit images and
pages
Edit image
properties, including
brightness, contrast,
colors, and more
Insert and edit
Bates
numbering/stamping
Optimize, shrink,
and repair PDF files
Measure distance,
area, and perimeter
Customizable layout
and printing options,
including Booklet
and Multiple Pages
Large-format
printing support for
large page sizes
High-fidelity OCR
for better accuracy
in document layout
and design
Create searchable,
editable PDFs from
scanned image text
Scanned image
detection
Highlight, cross out,
and underline text
annotations
Attach files as
annotations
Sort, manage, filter,
and summarize
comments
Apply Dynamic
Stamp annotations,
including autopopulating author,
date, time, and
more
Spell check
Compare PDF files
to easily identify
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•

visual and content
differences
Digitally sign, certify,
and QuickSign®
PDF files

Mobile signing
experience
• Create Digital
Signature Profiles
for one-step
application of digital
signatures
• Capture signatures
with webcam
• Chain of Trust
support for digital
signatures
• Microsoft RMS 2.0
support to secure
CAD drawings
• Microsoft RMS 2.0
support for
protected PDF and
PPDF files
• Add password
protection and
permissions to PDF
files
• Redact content and
document metadata
from PDF files
• Support for 64-,
128-, and 256-bit
(with R6 Support)
encryption
• Batch security:
Specify and execute
a set of security
commands to
multiple files at once
• Deployable to
Windows devices
• Deployable to Mac
& iOS devices
• Install within thin
environments
(Terminal Server)
• Install within
virtualized
environments
(Microsoft App-V
and VMware®
ThinApp®)
• Install size less than
450MB
Απεριόριστης ∆ιάρκειας
•

Τύπος άδειας χρήσης
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Αριθµός αδειών χρήσης

>=5

Προτεινόµενο λογισµικό : Nitro PDF Professional

5. Πρόγραµµα Ανάγνωσης και επεξεργασίας PDF αρχείων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Τύπος Προγράµµατος

Πρόγραµµα ανάγνωσης και
επεξεργασίας PDF αρχείων
•
•
•

•

•

•

•
•

•
∆υνατότητες

•
•
•

•

•

•

•

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις
Να αναφερθεί το
όνοµα του
λογισµικού

Add and Apply
Custom Stamps
Add Bates
Numbering support
Add Clickable URL
links to an existing
PDF
Add Document
Information/Metadat
a/XP Metadata
Add Hyperlink to a
Page/File during
conversion to PDF
Add
Image/Signature to
a PDF Pages/Files
Add Overlays
Add Shapes &
Objects to a PDF
Page
Add Watermarks
(Text & Image
Add/Edit/Modify
Bookmarks
Advanced Memory
Management
Append/Insert New
pages to an existing
PDF
Append/Insert
Pages from one
PDF file into
another PDF file
Automated
Bookmarks Creation
options
Automated Email
send via SMTP/MS
MAPI compliant
options
Autorecovery Remembers
document changes
for recovery at a
later time
58

19PROC005591238 2019-09-20
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Browser Integration
(IE, Firefox etc)
Change Image
Compression of
images within a
PDF
Combine PDFs
open/closed pdfs
Complete and save
PDF Forms
including form data
Complete control
over PDF creation
properties
Complete Font
Embedding control
Comprehensive Job
Management
Features
Control
Resolution/Scaling
Convert Image files
to PDF Raster/Metafile
Image Formats
Convert
Images/Text direct
to PDF (without
using a 3rd party
application)
Convert MS Office
Table of Contents
(TOC) 'Clickable
Links' to PDF
Convert PDF to
Image Format
(Raster Formats
only - BMP, JPEG,
TIFF etc)
Create Job Profiles
and save settings
for later job specific
use
Create New
Document from
Selection (Selected
Objects, Text,
Annotations, etc)
Create New Stamps
from Selection
(Objects, Text,
Annotations,
Thumbnails, etc)
Create Web Links
from URLs /
Remove all Web
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•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

Links
Delete, Rotate,
Crop PDF pages
Developers API
available (subject to
licensing)
Digital Signature
Support
Edit PDF Content
(Text-based pdfs)
*not scanned pdfs
(image based)
Embedded
Multimedia support
Encryption/Security
options Export
Adobe Forms Data
(to .FDF)
Export to MSExcel
format
Export to
MSPowerPoint
format
Export to MSWord
format
Extract Content
from PDF to
Text/Image/PDF
formats
Extract PDF
Page/File Image
content to an Image
File (BMP, JPEG,
TIFF etc)
Extract PDF
Page/File, text
content to a text file
etc (no OCR
capability)
Extract PDF Pages
to a new PDF file
Fill PDF form fields
Font Embedding
options - limited
Graphics
Downsampling
options (Linear,
Bilinear, Bicubic)
also Colour ->
Grayscale -> Mono
options
Group Operations
with Annotations
Headers/Footers
Creation options Enhanced
Highlight/Cross
60

19PROC005591238 2019-09-20

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

Out/Underline
existing PDF page
text
Hybrid Conversion
Engine XPS/GDI:
Set default, auto, or
specify by
application (Lite &
Standard printer)
Image/Text
Compression
options when
converting to PDF
(JBIG2,JPEG,JPEG
2000 Runlength,
ZIP, LZW CCIT3/4)
Include 'Clickable'
URL links embedded (e.g.
'Click Here') MS
Office only
Include 'Clickable'
URL links - literal
{BASE_URL}
Integrates w/
Translations tools
like ABBYY Lingvo
12, Translate It!, etc
ISO PDF/A 1a, 1b,
2a, 2b, 2u, 3a, 3b,
3u Specification
Support
Listen/Add Audio
Comments
Manipulate/Modify
Existing PDF files
Mark-Up, add
Commenting Type
etc on PDF Files
Merge PDF files
Mirrored Printing
Supported
Move/Swap Pages
MRC (Mixed Raster
Content) Support for
PDF Optimization
MS Office Toolbar
Addin and integrate
enhanced MSOffice
-> PDF functionality
Multi Language UI
support
Navigation Tools
such as 'Loupe' and
the 'Pan' included
nUp, Booklet,
Brochure Page
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•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

printing provided
OCR image based
PDFs to Text
Searchable and
Selectable PDF (not
directly editable)
OCR selected
images in a PDF
One-Click Image
Copy with Snapshot
tool
Optimization/Compr
ession control
Output Documents
from any Windows
application & create
new PDF file
PDF
Encryption/Security
Options including
40/128 bit RC4 and
128/256 bit AES
Encryption
PDF File
Optimization for
advanced content
control
PDF Overlay
Options (overlay
one PDF onto
another)
PDF Specification
Support (assumes
latest is Acrobat XI PDF spec 1.7)
PDF User Defined
File naming control
via
Macro/JavaScript
rules
PDF Document
permissions support
Portable Version
Available
32 bit
Re-Number
Pages/Files
Using
Header/Footer
Re-Order Pages
(Drag and Drop via
Thumbnail View)
Customizable
Ribbon User
Interface
RTL Language
Support
Scan Pages and
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Τύπος άδειας χρήσης
Αριθµός αδειών χρήσης

create new file or
add to an existing
file
• Search PDF file for
Text (Advanced and
Simple)
• Spellchecking
(Content &
Annotations)
• Third Party Storage
Support*: Google
Drive™, Microsoft®
Office365™ &
SharePoint®
• Terminal
Server/Citrix
Compatible (nonvirtualized)
• Transform Selection
(Objects, Text,
Annotations, etc)
• Twain32 Scanner
support in 64 bit
Environments
• View PDF
Pages/Files
(Requires PDFXChange
Viewer/Editor
installation)
• Watched Folders:
Select multiple
folders/set custom
actions for each
• Windows
OS/Support - Win 7
and up (32/64 bit)
Legacy Windows
supported by
previous builds
• Word Count
Calculation
Απεριόριστης ∆ιάρκειας
>=5

Προτεινόµενο λογισµικό : PDF-xchange Pro

ΟΜΑ∆Α 5 – Λογισµικό Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ονοµασία

Το Σύστηµα υποστηρίζει την
πλήρη και καθολική υιοθέτηση
όλων των κανόνων, των τρόπων

Υποχρεωτική απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

ΝΑΙ
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και διαδικασιών διαχείρισης,
οργάνωσης και διακίνησης
εγγράφων που καθορίζονται από
τον ΚΕ∆Υ και αφορούν
ειδικότερα:
• Στη διακίνηση και
υπογραφή εγγράφου
(σχέδιο) από τον εισηγητή
προς την ιεραρχία και τη
συλλογή προσυπογραφών /
συνυπογραφών σε
«σφραγίδα
προσυπογραφών» ορατή
εντός του εγγράφου
• Στη διακίνηση
εισερχόµενου εγγράφου από
Κεντρικό Πρωτόκολλο ή
από άλλο σηµείο εισόδου
στο φορέα προς
∆ιευθύνσεις / Τµήµατα
• Στη χρέωση εγγράφου από
προϊστάµενο υπηρεσίας σε
υπάλληλο/ χειριστή µε
δυνατότητα προσθήκης
σχολίων – παρατηρήσεων
• Στη διεκπεραίωση
εξερχόµενου εγγράφου
• Στην υποστήριξη όλων των
τύπων εγγράφων και
µεταδεδοµένων που
ορίζονται στον ΚΕ∆Υ
Το Σύστηµα θα πρέπει να είναι
συµβατό µε την εθνική και
ευρωπαϊκή νοµοθεσία και το
κανονιστικό πλαίσιο για το
ηλεκτρονικό έγγραφο (Ν.2672/98,
Ν3979/2011, Ελληνικό πλαίσιο
Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - egifV3, Π∆ 25/2014, N4412/2016
– ηλεκτρονικός φάκελος
σύµβασης, N4440/2016, άρθρο
24)
Το Σύστηµα θα πρέπει να είναι
συµβατό µε την εθνική και
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, το
κανονιστικό πλαίσιο και τα
τεχνολογικά πρότυπα για την
υιοθέτηση της απλής και της
προηγµένης ψηφιακής υπογραφής
(Οδηγία 1999/93/EC,
Π∆150/2001, σχέδιο δράσης
(COM(2008) 798) για τις

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ηλεκτρονικές υπογραφές,
πρότυπα M/460 2009,
eIDASregulation 910/2014,
Π∆25/2014, Π∆155/2014, ISO
32000-1 πρότυπα PAdES και
πρότυπα XAdES)
Το Σύστηµα υποστηρίζει τη
δυνατότητα χρήσης εγκεκριµένης
ψηφιακής υπογραφής
(ν4440/2016, Άρθρο 24) και
ενσωµάτωσής της στα έγγραφα.
Το Σύστηµα δύναται να
υλοποιήσει την απαίτηση για
διασύνδεση µε το Κεντρικό
ηλεκτρονικό σύστηµα για την
αυτόµατη ηλεκτρονική ανταλλαγή
και διακίνηση εγγράφων µεταξύ
των φορέων του ∆ηµοσίου, όταν
αυτό θα τεθεί σε λειτουργία
(ν4440/2016, Άρθρο 24).
Το Σύστηµα υλοποιεί την
απαίτηση για συγκρότηση και
τήρηση φακέλου δηµόσιας
σύβασης του ν. 4412/2016
(Άρθρο 45). Συγκεκριµένα θα
πρέπει το σύστηµα να παρέχει τη
δυνατότητα δηµιουργίας
“Φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης”
από συγκεκριµένη ΥΜ του Φορέα
και να οργανώνει τους
Υποφακέλους όπως ορίζει ο
νόµος. Το σύστηµα θα πρέπει να
υποστηρίζει τους διαφορετικούς
τύπους συµβάσεων (ως
υποκατηγορίες «∆ηµόσιας
Σύµβασης») και τις ιδιαίτερες για
καθέναν από αυτούς απαιτήσεις
(π.χ. επιπλέον υποφάκελοι σε
περίπτωση δηµόσιας σύµβασης
µελετών και παροχής τεχνικών
υπηρεσιών).
Υποστήριξη εγκεκριµένων
ψηφιακών υπογραφών οι οποίες
έχουν παραχθεί από εγκεκριµένες
διατάξεις δηµιουργίας
ηλεκτρονικής υπογραφής οι
οποίες µε τη σειρά τους πληρούν
τις απαιτήσεις του παραρτήµατος
ΙΙ του eIDAS (EE 910/2014).
Το Σύστηµα θα πρέπει να
υποστηρίζει το σύνολο των
συµβατών µε τη διαδικτυακή
πύλη ΕΡΜΗΣ ασφαλών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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διατάξεων δηµιουργίας
υπογραφής (Α∆∆Υ) και να
αξιοποιεί την υπηρεσία
χρονοσήµανσης του συστήµατος
ΕΡΜΗΣ κατά τη δηµιουργία
ψηφιακών υπογραφών σε
έγγραφα.
∆ιαλειτουργικότητα µε την
διαδικτυακή πύλη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ:
• Το Σύστηµα θα πρέπει να
επιτρέπει την άµεση και
αυτόµατη δηµοσίευση
εγγράφων στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
από κατάλληλα
εξουσιοδοτηµένους
χρήστες.
• Το Σύστηµα θα πρέπει να
δίνει τη δυνατότητα
καταχώρησης των
µεταδεδοµένων που
υποστηρίζει και απαιτεί το
σύστηµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ κατά
την καταχώρηση /
επεξεργασία του εγγράφου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
διασφαλίσει την
προσαρµογή των
µεταδεδοµένων
τεκµηρίωσης εγγράφων σε
αλλαγές του σχήµατος
τεκµηρίωσης του
∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
• Το Σύστηµα θα πρέπει να
επιτρέπει την αυτόµατη
λήψη από το σύστηµα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και καταχώρηση
ψηφιακών εγγράφων ως
εισερχοµένων, µε µοναδικό
στοιχείο τον Α∆Α των
εγγράφων αυτών.
Το Σύστηµα, όταν παρασχεθεί η
σχετική δυνατότητα από τα
αντίστοιχα πληροφοριακά
συστήµατα, θα πρέπει να
επιτρέπει την δηµοσίευση
εγγράφων στο ΕΣΗ∆ΗΣ /
ΚΗΜ∆ΗΣ. Η σχετική υποχρέωση
του Συστήµατος να διαλειτουργεί
µε το ΕΣΗ∆ΗΣ / ΚΗΜ∆ΗΣ θα
πρέπει να δηλωθεί ότι θα
καλυφθεί από τον Ανάδοχο, άνευ
πρόσθετης επιβάρυνσης για την
Αναθέτουσα Αρχή, όταν η

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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δυνατότητα διασύνδεσης είναι
διαθέσιµη από το ΕΣΗ∆ΗΣ /
ΚΗΜ∆ΗΣ υλοποιηθεί και είναι
διαθέσιµο από την αρµόδια
∆ηµόσια Αρχή, εφόσον το
προσφερόµενο Σύστηµα
βρίσκεται σε καθεστώς εγγύησης
/ συντήρησης.
Υποστήριξη ανταλλαγής
εγγράφων µε τρίτα συστήµατα
µέσω της Ευρωπαϊκής υποδοµής
eDelivery η οποία διασφαλίζει
την ασφαλή, εµπιστευτική και
αξιόπιστη διακίνηση δεδοµένων
και εγγράφων µεταξύ φορέων.
Συµµόρφωση µε GDPR. Το
Σύστηµα θα πρέπει να
ενσωµατώνει ένα πλήθος από
λειτουργικά χαρακτηριστικά τα
οποία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από τον
εκάστοτε φορέα για να
ενδυναµώσει τη θέση του έναντι
των απαιτήσεων που προκύπτουν
από τον Γενικό Κανονισµό
Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων της ΕΕ (2016/679)
(GDPR) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
από την 25η Μαΐου 2018. Κατ’
ελάχιστον θα πρέπει:
• να παρέχει µηχανισµό
καταγραφής όλων των
ενεργειών χρηστών σε
έγγραφα
• να υποστηρίζει τον
χαρακτηρισµό της
πληροφορίας (δοµηµένης ή
αδόµητης) ως περιέχουσα
προσωπικά δεδοµένα
• να εξασφαλίζει την
προστασία των δεδοµένων
κατά την ανταλλαγή και
αποθήκευση µέσω
κρυπτογράφησης
• να εξασφαλίζει την
προστασία των δεδοµένων
από διαγραφή και
πρόσβαση τρίτων.
Το Σύστηµα θα πρέπει να είναι
σύγχρονο και τελευταίας
τεχνολογικής γενιάς και η
τελευταία έκδοσή του να έχει
εγκατασταθεί και να λειτουργεί

NAI

NAI

NAI

Να
προσκοµισθεί
σχετικός
κατάλογος και
ενδεικτικές
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τουλάχιστον σε 15 φορείς κατά τα
τελευταία τρία έτη (να υποβληθεί
σχετικός κατάλογος)
Το Σύστηµα θα πρέπει να έχει
εγκατασταθεί και να
χρησιµοποιείται από τουλάχιστον
έναν φορέα µε τουλάχιστον 3.000
χρήστες
Το Σύστηµα θα πρέπει να έχει
τουλάχιστον 1 εγκατάσταση όπου
διαχειρίζεται τουλάχιστον πέντε
(5) εκατ. έγγραφα

βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Το προσφερόµενο σύστηµα θα
πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε
δύο (2) τουλάχιστον φορείς στους
οποίους να υποστηρίζει
ταυτόχρονα την ένθεση των
ψηφιακών υπογραφών στα
έγγραφα τόσο µε χρήση
ψηφιακών πιστοποιητικών
αποθηκευµένων σε συσκευές
σκληρής αποθήκευσης (usb
tokens, smart cards κλπ) όσο και
µε χρήση ψηφιακών
πιστοποιητικών που βρίσκονται
αποθηκευµένα σε
αποµακρυσµένες ασφαλείς
διατάξεις.

ΝΑΙ

Tο προσφερόµενο σύστηµα θα
πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε
δύο (2) τουλάχιστον φορείς κατά
την τελευταία τριετία, στις οποίες
εγκαταστάσεις έχει
πραγµατοποιηθεί µετάπτωση
δεδοµένων από παλαιότερο
σύστηµα Ηλεκτρονικής
∆ιαχείρισης Πρωτοκόλλου ή
Εγγράφων.
Όλες οι λειτουργίες του
Συστήµατος προς όλες τις
κατηγορίες χρηστών και προς
τους διαχειριστές παρέχονται
αποκλειστικά µε πρόσβαση από
διαδικτυακό φυλλοµετρητή
(WebBrowser)
Παροχή ειδικών λειτουργιών
ή/και µηχανισµών αυτόµατης
ειδοποίησης των χρηστών για
ανατεθείσες εργασίες µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όπως
και ειδοποίηση (notification) τους

ΝΑΙ

Να
προσκοµισθεί
βεβαίωση καλής
εκτέλεσης του
φορέα
Να
προσκοµισθεί
βεβαίωση καλής
εκτέλεσης του
φορέα
Να
προσκοµισθούν
οι σχετικές
βεβαίωση καλής
εκτέλεσης

Να
προσκοµισθούν
οι σχετικές
βεβαίωση καλής
εκτέλεσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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µε χρήση µηχανισµού άµεσων
ειδοποιήσεων στην ίδια την
εφαρµογή
Το Σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει
χαρακτηριστικά γενικής
λειτουργικότητας και ευχρηστίας
τέτοια ώστε να επιτρέπει σε
χρήστες που γνωρίζουν να
χρησιµοποιούν κοινές
διαδικτυακές εφαρµογές όπως
webmail ή απλή περιήγηση µε
χρήση του browser, να
διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους
µε ευκολία και σιγουριά και χωρίς
την ανάγκη εκτεταµένης
εκπαίδευσης
∆υναµική εµφάνιση δεδοµένων
και µεταδεδοµένων ώστε να
περιορίζεται το σύνολο επιλογών
του χρήστη κάθε στιγµή
αυτόµατα, µε εκτεταµένη χρήση
τεχνικών όπως έξυπνης
αυτόµατης συµπλήρωσης τιµών
πεδίων (autocomplete),
κλιµακούµενη εµφάνιση
ιεραρχικών επιλογών ώστε να µην
δηµιουργείται σύγχυση λόγω
παράλληλης εµφάνισης πληθώρας
µη χρήσιµων επιλογών,
απενεργοποίηση ή εξαφάνιση
επιλογών που δεν είναι διαθέσιµες
στο χρήστη τη δεδοµένη στιγµή
κλπ.
Συγκέντρωση και παρουσίαση
όλης της απαραίτητης
πληροφορίας που χρειάζεται ο
µέσος χρήστης, καθώς και του
συνόλου των ενεργειών που
µπορεί να εκτελέσει (ενέργειες επί
εγγράφων, αναζήτηση,
φιλτράρισµα, κλπ.) σε µία οθόνη,
χωρίς τη χρήση πολύπλοκων και
πολυεπίπεδων µενού πλοήγησης ή
πολλαπλών διαδοχικών
µεταβάσεων σε ξεχωριστές
οθόνες και χωρίς να απαιτούνται
πολλαπλές διαδοχικές επιλογές
µέσω ποντικιού προκειµένου ο
χρήστης να φτάσει στην
επιθυµητή λειτουργία ή
αποτέλεσµα.
Παροχή δυνατότητας εµφάνισης
του συνόλου των ενεργειών επί

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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του εγγράφου που έχει ο κάθε
χρήστης σε όλες τις φάσεις του
κύκλου ζωής του, µε ενεργές
αυτές για τις οποίες έχει δικαίωµα
εκτέλεσης ο χρήστης βάσει του
ρόλου του και της υπηρεσίας στην
οποία ανήκει τη δεδοµένη στιγµή,
ενώ θα πρέπει να παρέχεται και
βοηθητική πληροφόρηση σχετικά
για τον λόγο για τον οποίο κάποια
ενέργεια δεν είναι διαθέσιµη
Παράθεση του συνόλου των
αναγκαίων µεταδεδοµένων για
κάθε έγγραφο / φάκελο υπόθεσης
και των διαθέσιµων για αυτά
ενέργειες στην ίδια οθόνη, ώστε
να παρέχεται άµεση εποπτική
εικόνα για το έγγραφο ή την
υπόθεση χωρίς να απαιτείται ο
χρήστης να µεταβαίνει σε άλλες
οθόνες.
Ελαχιστοποίηση των βηµάτων
που πρέπει να εκτελέσει ο
χρήστης για τη διεκπεραίωση των
βασικών καθηµερινών
λειτουργιών (δεν θα πρέπει να
απαιτούνται περισσότερα από 2-3
clicks). Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Αποστολή καταχωρηµένου
εγγράφου σε άλλη
υπηρεσία: <=3 clicks.
• Υπογραφή καταχωρηµένου
εγγράφου: <= 3 clicks και
εισαγωγή PIN του token.
Κάθε νέο έγγραφο που
καταχωρείται στο Σύστηµα θα
πρέπει σύµφωνα µε το
κανονιστικό πλαίσιο να
εντάσσεται σε µια από τις
ακόλουθες οµάδες:
•
Εισερχόµενα
•
Εξερχόµενα
•
Σχέδια
•
Εσωτερικά Έγγραφα (ΦΕΑ - Φύλλα Εσωτερικής
Αλληλογραφίας)
Το Σύστηµα κατά τη διαδικασία
της καταχώρησης θα πρέπει εν
γένει να υποστηρίζει :
• µαζί µε το κύριο έγγραφο
και την καταχώρηση
συνηµµένων (διαφόρων

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

70

19PROC005591238 2019-09-20
µορφοτύπων – formats)
αλλά και ήδη
καταχωρηµένων σχετικών
εγγράφων µε το νέο
έγγραφο όπως και τον
προσδιορισµό του τύπου της
σχέσης
• την ενσωµάτωση
συνηµµένων εγγράφων,
χωρίς περιορισµό ως προς
τον µορφότυπο αρχείου
(format)
• τη σήµανση εγγράφων µε
µεταδεδοµένα και να
παρέχει τη δυνατότητα
προκαθορισµού
συγκεκριµένων τύπων και
τιµών µεταδεδοµένων ανά
τύπο / κατηγορία εγγράφου
για γρήγορη και άµεση
επιλογή τους από λίστα
• παροχή δυνατότητας
καταχώρησης και
διαχείρισης οποιουδήποτε
µορφότυπου (format)
αρχείου εγγράφου
• την αυτόµατη µετατροπή
καταχωρούµενων εγγράφων
από δηµοφιλείς
µορφότυπους (text, odf /
odt, doc, docx, pdf,
imageformats) σε PDF
Στο Σύστηµα εισέρχονται και να
καταχωρούνται µε
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία
έγγραφα από τις ακόλουθες πηγές
:
• Από το σύστηµα
Ψηφιακών Αρχείων (File
System) του υπολογιστή:
• Από σύστηµα
ψηφιοποίησης (Scanner):
Το Σύστηµα θα πρέπει να
υποστηρίζει την εισαγωγή
εγγράφων από σαρωτές το
οποίο θα παρέχει
ανεξαρτησία από τον τύπο
του κάθε φορά
χρησιµοποιούµενου
σαρωτή.
• Από το σύστηµα
ηλεκτρονικού

ΝΑΙ
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•

•

ταχυδροµείου (e-mail): Θα
πρέπει να παρέχεται η
δυνατότητα καταχώρησης
εγγράφων απευθείας από το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
του κάθε χρήστη. Στον
εξουσιοδοτηµένο για τη
διαδικασία αυτή χρήστη, θα
πρέπει να παρέχεται η
δυνατότητα να επιλέξει είτε
την καταχώρηση κάποιου εκ
των συνηµµένων του
ηλεκτρονικού µηνύµατος ως
κυρίως έγγραφο είτε να
επιλέξει ως κύριο έγγραφο
το κυρίως σώµα του
ηλεκτρονικού µηνύµατος
και να καταχωρήσει ένα ή
περισσότερα από τα
συνηµµένα του ως
συνηµµένα του εγγράφου.
Από το σύστηµα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ: Θα υπάρχει
δυνατότητα αυτόµατης
λήψης ενός εγγράφου το
οποίο είναι ήδη
δηµοσιευµένο στο
∆ΙΑΥΓΕΙΑ µε χρήση του
Α∆Α του. Συγκεκριµένα θα
πρέπει βάσει του Α∆Α που
θα πληκτρολογεί ο
καταχωρητής να συνδέεται
και να λαµβάνει από το
∆ΙΑΥΓΕΙΑ το ψηφιακό
αρχείο µαζί µε τα
µεταδεδοµένα που
συνοδεύουν το έγγραφο και
αυτόµατα να τα καταχωρεί
στο Σύστηµα.
Από τη διαδικτυακή πύλη
του φορέα, ως
υποβαλλόµενο από
διαπιστευµένο εξωτερικό
χρήστη έγγραφο. Το
Σύστηµα πρέπει να παρέχει
µηχανισµό υποδοχής και
διαχείρισης εγγράφων που
καταχωρούνται από
διαπιστευµένους
εξωτερικούς χρήστες στη
διαδικτυακή πύλη του
φορέα είτε ως αυτοτελή
έγγραφα είτε και ως
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ηλεκτρονικές φόρµες
Από οποιοδήποτε
λογισµικό ή εφαρµογή
χρησιµοποιείται στον φορέα
και το οποίο παράγει
διάφορα έγγραφα, µε άµεσο
και αυτόµατο τρόπο χωρίς
να απαιτείται
προηγουµένως η
αποθήκευσή τους ή η
εκτύπωσή τους σε χαρτί και
η καταχώρησή τους µε
µεταφόρτωση αρχείου ή
ψηφιοποίηση.
• Από το υπό δηµιουργία
Κεντρικό Σύστηµα
αυτόµατης ανταλλαγής
και διακίνησης εγγράφων
µεταξύ φορέων του
∆ηµοσίου που αναµένεται
να λειτουργήσει σύµφωνα
µε την υποχρέωση του
Ν.4440/2016 άρθρο 24. Η
σχετική υποχρέωση του
Συστήµατος να
διαλειτουργεί µε το
Κεντρικό Σύστηµα θα
πρέπει να δηλωθεί ότι θα
καλυφθεί από τον Ανάδοχο,
άνευ πρόσθετης
επιβάρυνσης για την
Αναθέτουσα Αρχή, όταν το
Κεντρικό Σύστηµα
υλοποιηθεί και είναι
διαθέσιµο από την αρµόδια
∆ηµόσια Αρχή, εφόσον το
προσφερόµενο Σύστηµα
βρίσκεται σε καθεστώς
εγγύησης / συντήρησης.
Το Σύστηµα υποστηρίζει
καταχώρηση όλων των πεδίων
µεταδεδοµένων του εγγράφου που
προβλέπει ο ΚΕ∆Υ και το Π∆
25/2014, η ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και κατ’
ελάχιστον των εξής :
• Θέµα
• Σχετικά έγγραφα και σχέση
µε αυτά
• Συνηµµένα αρχεία
• Είδος εγγράφου (τα είδη
είναι αυτά που
προβλέπονται στον ΚΕ∆Υ :
•

ΝΑΙ
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•

•

•

•

•

Απόφαση, ∆ιαταγή,
Γνωµοδότηση, Αίτηση,
Εγκύκλιος, Ανακοίνωση,
∆ελτίο Τύπου, Πρακτικά,
Υπηρεσιακό Σηµείωµα,
Εισήγηση κλπ). Για κάθε
είδος θα πρέπει να
περιλαµβάνονται διάφορες
υποκατηγορίες και υπουποκατηγορίες του που θα
πρέπει να εµφανίζονται µε
έξυπνο και φιλικό τρόπο
στο χρήστη, ώστε να είναι
εύκολη η επιλογή των
τιµών.
Θεµατική κατηγορία
εγγράφου, σύµφωνα µε την
οργάνωση των θεµάτων που
αφορούν τον φορέα
Σηµείο δηµοσίευσης
εγγράφου: θα πρέπει να
παρέχεται σχετική επιλογή
για τον προσδιορισµό του
µέσου στο οποίο θα µπορεί
να δηµοσιευτεί το έγγραφο.
Σχετικές επιλογές θα είναι η
διαδικτυακή πύλη του
φορέα, το σύστηµα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, ή κάποια
εσωτερική ιστοσελίδα του
Συστήµατος, εφόσον το
έγγραφο είναι απαραίτητο
να δηµοσιοποιηθεί σε όλους
τους εσωτερικούς χρήστες
του φορέα.
Μεταδεδοµένα που
αφορούν τον φορέα
αποστολής του εγγράφου,
όπως π.χ. Αριθµ. Πρωτ.
Αποστολέα, ηµεροµηνία
αποστολής, ταυτότητα
αποστολέα κλπ
Κατάλογος εσωτερικών
αποδεκτών προς ενέργεια
και εσωτερικών
κοινοποιήσεων µε εύκολο
και φιλικό τρόπο επιλογής
µέσω ψηφιακού
οργανογράµµατος
Επιλογή των εσωτερικών
χρηστών που θα
υπογράψουν ψηφιακά το
αντίγραφο του εγγράφου
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προκειµένου να
διασφαλιστεί η πιστοποίηση
της γνησιότητας του στο
διηνεκές
• Άλλα µεταδεδοµένα που
προβλέπονται στον ΚΕ∆Υ
όπως, τόπος
προέλευσης/έκδοσης, όνοµα
συντάκτη/υπογράφοντος,
προτεραιότητα χειρισµού,
διαβάθµιση
εµπιστευτικότητας, κλπ
• Τίτλος ή/και κωδικός της
Υπόθεσης στην οποία
αφορά το έγγραφο και των
λοιπών µεταδεδοµένων που
ενδεχόµενα αφορούν την
ένταξή του σε µια υπόθεση.
Το Σύστηµα υποστηρίζει
αυτόµατη αναγνώριση και
καταχώρηση µεταδεδοµένων
του εισερχοµένου εγγράφου
εφόσον αυτά παρέχονται είτε
εντός του ψηφιακού αρχείου του
εγγράφου σε αναγνωρίσιµη
προτυποποιηµένη
κωδικοποιηµένη µορφή, είτε από
το τρίτο σύστηµα που τα
αποστέλλει προς το Σύστηµα µε
αυτοµατοποιηµένο τρόπο .
Το Σύστηµα παρέχει µηχανισµούς
αυτόµατης συµπλήρωσης τιµών
πεδίων (autocomplete)
µεταδεδοµένων που
καταχωρούνται µε
πληκτρολόγηση, µε την
καταχώρηση των πρώτων 3-4
γραµµάτων κάθε πεδίου.
Το Σύστηµα παρέχει ειδικό
µηχανισµό που µετατρέπει
αυτόµατα το αρχείο και σε
ειδική µορφή pdf αρχείου κατά
την αποθήκευση του αρχικού
ψηφιακού εγγράφου, η οποία
φυλάσσεται παράλληλα στο
Σύστηµα και είναι κατάλληλη και
συµβατή για διαχείρισή της
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
πρότυπου PAdES. Με την
αποθήκευση και µετατροπή του
εγγράφου ως pdf αρχείο, θα
παρέχεται η δυνατότητα για
εκτύπωση/παραγωγή ακριβούς
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αντιγράφου στην οποία θα
ενσωµατώνεται η σχετική ένδειξη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στο
παραγόµενο αρχείο pdf
Με την αποθήκευση και
µετατροπή του εγγράφου ως pdf
αρχείο, θα πρέπει ο µηχανισµός
αυτός να παρέχει επίσης τη
δυνατότητα για ενσωµάτωση στο
έγγραφο διάφορων
µεταδεδοµένων και σηµάνσεων
που θα καθοριστούν από την
Αναθέτουσα Αρχή (π.χ. εικόνα
σφραγίδας, barcode, QRcode, Αρ.
Πρωτ. Μεχρονοσήµανση κλπ)
Το Σύστηµα παρέχει στον
καταχωρητή ή σε οποιοδήποτε
άλλο χρήστη έχει τη σχετική
εξουσιοδότηση τη δυνατότητα να
υπογράφει ψηφιακά το ψηφιακό
αντίγραφο που έχει καταχωρήσει,
πιστοποιώντας ότι το αντίγραφο
αυτό είναι πιστό και ίδιο µε το
πρωτότυπο που παρελήφθη,
εφόσον το πρωτότυπο είναι
έγγραφο που δεν εµπεριέχει
κάποια ψηφιακή υπογραφή που
να πιστοποιεί τη µη δυνατότητα
αλλοίωσης του περιεχοµένου του
Το Σύστηµα µε την
οριστικοποίηση της καταχώρησης
θα λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου
του φορέα ή της ΥΜ, σύµφωνα µε
τον τρόπο και την οργάνωση της
ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης
που καθορίζεται από το
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το
φορέα και σύµφωνα µε τις γενικές
προδιαγραφές ηλεκτρονικής
πρωτοκόλλησης που καθορίζονται
σε επόµενη ενότητα
Το Σύστηµα κατά την
καταχώρηση εξερχόµενου
εγγράφου, εσωτερικού εγγράφου
ή σχεδίου υποστηρίζει τις εξής
λειτουργίες:
• Παραγωγή του ψηφιακού
εγγράφου µε βάση
πρότυπα έγγραφα
(templates). Η παραγωγή
του ψηφιακού αρχείου του
εγγράφου θα
πραγµατοποιείται αυτόµατα
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βάσει του
χρησιµοποιούµενου
προτύπου και των
µεταδεδοµένων που έχει
εισάγει ο χρήστης στο
σύστηµα κατά την
καταχώρηση.
• Ειδική λειτουργία
δηµιουργίας εξερχόµενου
εγγράφου ή σχεδίου
εγγράφου ως απάντηση σε
εισερχόµενο.
• Με την αποθήκευση το
ψηφιακό αρχείου του
εγγράφου θα µετατρέπεται
αυτόµατα σε pdf ενώ θα
διατηρείται και στο αρχικό
του format.
• Κατά την δηµιουργία και
καταχώρηση εξερχοµένου
το οποίο χρειάζεται
δηµοσίευση στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ,
το σύστηµα θα παρέχει τη
δυνατότητα καταχώρησης
όλων των απαιτούµενων
από το ∆ΙΑΥΓΕΙΑ πεδίων
για την αυτόµατη
δηµοσίευση του εγγράφου
σε αυτό.
• Μετά την αποθήκευση του
εγγράφου θα παρέχεται η
δυνατότητα για εκτύπωση
ακριβούς αντιγράφου µε τη
σχετική ένδειξη στο
παραγόµενο αρχείο.
Το Σύστηµα κατά την
καταχώρηση σχεδίου εγγράφου
υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες:
• Με την επιλογή από τον
συντάκτη του τελικού
υπογράφοντα του εγγράφου
από την ιεραρχία, να γίνεται
αυτόµατα ο υπολογισµός
από το Σύστηµα των
προσυπογραφών
(«ενδιάµεσες» υπογραφές)
τις οποίες θα πρέπει να
λάβει το έγγραφο,
παρέχοντας τη δυνατότητα
στον συντάκτη του να
προσθέσει / αφαιρέσει /
αναδιατάξει τις υπογραφές,
διαµορφώνοντας µια
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προσαρµοσµένη ροή
διακίνησης και υπογραφής
του εγγράφου σύµφωνα µε
την ιεραρχία αλλά και
σύµφωνα µε ειδικότερες
οδηγίες και κανόνες που
προκύπτουν adhoc
• ∆υνατότητα
«συνυπογραφής», σε
περίπτωση που το έγγραφο
συντάσσεται από
περισσότερους του ενός
χρήστες ή σε περίπτωση
που απαιτούνται υπογραφές
από στελέχη εκτός της
ιεραρχίας µεταξύ συντάκτη
και τελικού υπογράφοντος.
Το Σύστηµα ως προς τη διακίνηση
εισερχόµενων εγγράφων θα
πρέπει να υποστηρίζει τις εξής
λειτουργίες:
• Προώθηση εγγράφων σε
χρήστες και οµάδες (ΥΜ)
µε δυνατότητα καθορισµού
σχολίων, απαιτούµενης
ενέργειας, προτεραιότητας,
κλπ.
• Παρακολούθηση της
διακίνησης του εγγράφου µε
εύκολο τρόπο από τους
χρήστες µε κατάλληλα
δικαιώµατα πρόσβασης,
ταυτόχρονα και για όλες τις
ΥΜ στις οποίες το έγγραφο
έχει προωθηθεί.
• Καταγραφή του ιστορικού
ενεργειών διακίνησης επί
του εγγράφου σε κάθε
διακριτή ενέργεια
διακίνησης επί του
εγγράφου (λ.χ. πότε
στάλθηκε, προς ποιους και
από ποιον, πότε και σε
ποιον χρεώθηκε, εάν
αρχειοθετήθηκε ή
απαντήθηκε, από ποιον και
πότε, εάν υπογράφηκε, εάν
δηµιουργήθηκε ακριβές
αντίγραφο κ.ο.κ.).
• Μηχανισµό αυτόµατης
επισύναψης του εγγράφου
σε µήνυµα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας και
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αποστολή (από το Σύστηµα)
στον παραλήπτη τα στοιχεία
του οποίου καταχωρήθηκαν
κατά την εισαγωγή του
εγγράφου στο σύστηµα. Ο
χειριστής του εγγράφου θα
έχει τη δυνατότητα
εισαγωγής θέµατος και
σώµατος κειµένου στο προς
αποστολή email µέσα από
το Σύστηµα
• ∆ιαδικασίες χρεώσεων,
κοινοποιήσεων και
διανοµών (σε τµήµατα,
αποδέκτες κλπ.)
εισερχοµένων εγγράφων.
• ∆υνατότητα άτυπης
διαµοίρασης εγγράφων σε
επιλεγµένους χρήστες,
(χωρίς πρωτοκόλληση τους
στην παραλαµβάνουσα
υπηρεσία).
• ∆υνατότητα επιστροφής
εγγράφου από
παραλαµβάνοντα χρήστη ή
ΥΜ
• Ρητή διάκριση σε είδη
ενεργειών διακίνησης
εγγράφων µε άµεση επιλογή
από τη γραφική διεπαφή
χρήστη:
o Αποστολή (προς
ΥΜ)
o Χρέωση (σε
χειριστή για
ενέργεια)
o Επιστροφή (από
χρήστη ή ΥΜ)
• Παροχή δυνατότητας
παρακολούθησης της
«διαδροµής» του εγγράφου
εντός του φορέα από τον
χρήστη.
Το Σύστηµα θα πρέπει να
υποστηρίζει την ενέργεια
αρχειοθέτησης του εισερχοµένου
εγγράφου.
Από τη στιγµή της αρχειοθέτησής
του εγγράφου και µετά, δεν θα
πρέπει να µπορεί να επέλθει
καµία µεταβολή στο
αρχειοθετηµένο έγγραφο.
Θα πρέπει να υποστηρίζεται η
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ενέργεια της επαναφοράς από
αρχειοθέτηση σε χρήστες µε
κατάλληλα δικαιώµατα για την
πράξη αυτή..
Το Σύστηµα θα πρέπει να
προσφέρει άµεση εποπτική εικόνα
της κατάστασης στην οποία
βρίσκεται το εισερχόµενο
έγγραφο σε κάθε µια από τις
υπηρεσιακές οµάδες στις οποίες
έχει διαβιβαστεί.
Ο χρήστης που καταχώρησε το
εισερχόµενο έγγραφο θα πρέπει
να µπορεί να υπογράφει ψηφιακά
το ψηφιακό αντίγραφο που έχει
δηµιουργηθεί µε την καταχώρηση
ώστε να διασφαλίζεται η µη
µεταβολή του.
Το Σύστηµα κατά τη διακίνηση –
αποστολή εξερχόµενου ή
εσωτερικού εγγράφου θα πρέπει
να υποστηρίζει τα ακόλουθα:
•
∆ιαδικασία σύνταξης,
ανασκόπησης, έγκρισης,
δηµιουργίας ακριβούς
αντιγράφου και αποστολής/
κοινοποίησης εξερχόµενων
εγγράφων.
•
Αποστολή εγγράφων σε
χρήστες και οµάδες µε
δυνατότητα καθορισµού
σχολίων, απαιτούµενων
ενεργειών, προτεραιότητας,
κλπ.
•
∆ηµιουργία αντιγράφων
του εγγράφου για καθέναν
από τους εσωτερικούς
παραλήπτες (ΥΜ) και
αυτόµατη πρωτοκόλληση
του εγγράφου (ως
εισερχοµένου πλέον στους
παραλήπτες), εφόσον
κάποιοι από τους
παραλήπτες του εγγράφου
ανήκουν στην ιεραρχία του
φορέα.
•
Παρακολούθηση της
διακίνησης του εγγράφου µε
εύκολο τρόπο από τους
χρήστες µε κατάλληλα
δικαιώµατα πρόσβασης.
•
Καταγραφή του ιστορικού
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ενεργειών διακίνησης επί
του εγγράφου σε κάθε
διακριτή ενέργεια
διακίνησης επί του
εγγράφου (λ.χ. πότε
στάλθηκε, προς ποιους και
από ποιον, πότε και από
ποιον υπογράφηκε, εάν
αρχειοθετήθηκε ή
επιστράφηκε, εάν
δηµιουργήθηκε ακριβές
αντίγραφο, κ.ο.κ.).
•
Μηχανισµό αυτόµατης
επισύναψης του εγγράφου
σε µήνυµα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας και
αποστολή (από το Σύστηµα)
στον παραλήπτη τα στοιχεία
του οποίου καταχωρήθηκαν
ως εξωτερικού αποδέκτη
κατά την εισαγωγή του
εγγράφου στο σύστηµα. Ο
χειριστής του εγγράφου θα
πρέπει να έχει τη
δυνατότητα εισαγωγής
θέµατος και σώµατος
κειµένου στο προς
αποστολή email µέσα από
το Σύστηµα, ενώ
παράλληλα θα πρέπει να
επισηµαίνεται στον χρήστη
η λήψη αποδεικτικού
παραλαβής από το
πρόγραµµα ανάγνωσης
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
του εξωτερικού αποδέκτη –
παραλήπτη του εγγράφου.
Το Σύστηµα θα πρέπει να
υποστηρίζει την ενέργεια
αρχειοθέτησης του εξερχόµενου
εγγράφου.
Από τη στιγµή της αρχειοθέτησής
του εγγράφου και µετά, δεν θα
πρέπει να µπορεί να επέλθει
καµία µεταβολή στο
αρχειοθετηµένο έγγραφο.
Θα πρέπει να υποστηρίζεται η
ενέργεια της επαναφοράς από
αρχειοθέτηση σε χρήστες µε
κατάλληλα δικαιώµατα για την
πράξη αυτή.
Το Σύστηµα θα πρέπει να
προσφέρει άµεση εποπτική εικόνα
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της κατάστασης στην οποία
βρίσκεται το εξερχόµενο έγγραφο
σε κάθε µια από τις υπηρεσιακές
οµάδες στις οποίες έχει
διαβιβαστεί , καθώς και εάν έχει
παραληφθεί από τον εξωτερικό
παραλήπτη του
Ο χρήστης που καταχώρησε το
σχέδιο εγγράφου θα πρέπει να
µπορεί να υπογράφει ψηφιακά το
ψηφιακό αντίγραφο που έχει
δηµιουργηθεί µε την καταχώρηση
ώστε να διασφαλίζεται η µη
µεταβολή του.
Το Σύστηµα κατά τη διακίνηση
και ψηφιακή υπογραφή Σχεδίου
Εγγράφου θα πρέπει να
υποστηρίζει τις ακόλουθες
λειτουργίες:
•
Ο συντάκτης του
εγγράφου, αφού το
υπογράψει, θα πρέπει να
µπορεί να αποστέλλει το
έγγραφο στην στον
εκτελούντα χρέη
προϊσταµένου της
υπηρεσιακής του µονάδας
προς υπογραφή.
•
Ο κάθε προϊστάµενος ΥΜ
που οφείλει να
προσυπογράψει το σχέδιο,
θα πρέπει να έχει
δυνατότητα υπογραφής και
προώθησης του σχεδίου για
υπογραφή προς τον
εκτελούντα χρέη
προϊσταµένου της επόµενης
ιεραρχικά οµάδας, από την
οποία θα πρέπει να
υπογραφεί.
•
Σε κάθε στάδιο της
διακίνησής του κατά τη
διαδικασία της έγκρισής του
θα πρέπει να
ενσωµατώνονται και οι
ψηφιακές υπογραφές του
αντίστοιχου υπογράφοντα
(εφόσον αυτός διαθέτει τα
απαραίτητα ψηφιακά
πιστοποιητικά).
•
Το σύστηµα θα πρέπει να
κρατά πλήρες ιστορικό των
διαφορετικών εγγράφων
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•

•

•

•

(ψηφιακών αρχείων σε
µορφή pdf καθώς και
πρωτότυπων αρχείων όπως
αυτά καταχωρήθηκαν από
τους χρήστες) που
παράγονται σε κάθε στάδιο
της διαδικασίας,
χρησιµοποιώντας
µηχανισµό ελέγχου και
δηµιουργίας εκδόσεων
(version control).
Στο παραγόµενο έπειτα
από την προσθήκη µίας
νέας υπογραφής έγγραφο θα
αποτυπώνονται τόσο η
ένδειξη της υπογραφής όσο
και τα πιθανά σχόλια (π.χ.
διαφωνίες, αντιρρήσεις) που
την συνοδεύουν σε
συγκεκριµένες θέσεις, όπως
ορίζονται στον ΚΕ∆Υ.
Σε περίπτωση που ένας
αρµόδιος για την έγκριση
του σχεδίου διαφωνεί, θα
πρέπει να έχει τη
δυνατότητα επιστροφής του
σχεδίου εγγράφου στον
αρχικό συντάκτη, µαζί µε
σχόλια που τεκµηριώνουν
τη διαφωνία του.
Σε περίπτωση που ένας
αρµόδιος για την έγκριση
του σχεδίου συµφωνεί σε
γενικές γραµµές, επιθυµεί
όµως να επιφέρει µικρής
κλίµακας τροποποιήσεις, το
σύστηµα θα πρέπει να του
παρέχει τη δυνατότητα να
καταχωρεί τις παρατηρήσεις
του και να τροποποιεί το
ψηφιακό αρχείο,
ενσωµατώνοντάς τες σε
αυτό και αποθηκεύοντάς το
σε διακριτή έκδοση από το
αρχικό. Με τον τρόπο αυτό
θα διασφαλίζεται η πλήρης
αποτύπωση των
παρεµβάσεων επί του
σχεδίου εγγράφου καθ’ όλη
τη διαδικασία έγκρισης και
συλλογής των απαραίτητων
υπογραφών.
Όταν το σχέδιο λαµβάνει
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την τελική υπογραφή (από
τον δηλωθέντα ως τελικό
υπογράφοντα), τότε αυτό θα
πρέπει να λαµβάνει αριθµό
πρωτοκόλλου και να
επιστρέφεται στον συντάκτη
του για την µετατροπή του
σε εξερχόµενο, το οποίο στη
συνέχεια θα ακολουθεί την
πορεία εξερχοµένου
εγγράφου και την παραγωγή
ακριβούς αντιγράφου.
Το Σύστηµα θα πρέπει να παρέχει
τη δυνατότητα αυτόµατης
δηµιουργίας του τελικού
εξερχόµενου εγγράφου και
ψηφιακής υπογραφής του όταν
ένα σχέδιο εγγράφου
επιστρέφεται στον συντάκτη του
από τον τελικό υπογράφοντα.
Το Σύστηµα θα πρέπει να παρέχει
και τη δυνατότητα αρχειοθέτησης
σχεδίου εγγράφου. Από τη στιγµή
της αρχειοθέτησής του και µετά
δεν θα πρέπει να µπορεί να
επέλθει καµία µεταβολή στο
αρχειοθετηµένο έγγραφο.
Το περιεχόµενο (content)
ηλεκτρονικών εγγράφων
(searchable pdfs ή αντίστοιχοι
µορφότυποι) θα πρέπει να µπορεί
αυτόµατα να εξάγεται και να
ενηµερώνει τους σχετικούς
πίνακες υποστήριξης των
µηχανισµών αναζήτησης
ελευθέρου κειµένου (full text
retrieval).
Κατά την αναζήτηση τα έγγραφα
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται µε
χρήση όλων των επιθυµητών
πεδίων και δεδοµένων, χωρίς
περιορισµό στο πλήθος τους
Θα πρέπει να παρέχεται
µηχανισµός αναζήτησης των
οντοτήτων πληροφοριών µε
δυνατότητα δυναµικής
αναζήτησης εγγράφων µε βάση
συνδυασµό οντοτήτων όπως:
•
Αριθµός Πρωτοκόλλου
•
Αριθµός Πρωτοκόλλου
Αποστολέα
•
Αποστολέας
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Θέµα Εγγράφου
ΕίδοςΕγγράφου
Κατάσταση Εγγράφου
Εξωτερικοί Αποδέκτες
Αναγνωριστικό (ID)
Ηµεροµηνίες
(δηµιουργίας, αποστολής,
ιστορικό κινήσεων, κλπ.)
•
Θεµατικές Κατηγορίες
•
Θεµατικός Φάκελος
•
Εµπλεκόµενοι Χρήστες:
Υπογράφων, Συντάκτης,
Καταχωρητής, Χειριστής,
Απαντήθηκε,
Αρχειοθετήθηκε.
•
Εµπλεκόµενες Υ.Μ.:
Υποχρέωση υπογραφής,
Κάτοχος, Κοινοποιήθηκε
από/προς, Στάλθηκε
από/προς
•
Μεταδεδοµένα υποθέσεων
στις οποίες εντάσσεται το
προς αναζήτηση έγγραφο
Κατά τη διατύπωση ερωτηµάτων
αναζήτησης, θα πρέπει να
µπορούν να συνδυασθούν πιθανές
τιµές σε µεταδεδοµένα των
εγγράφων και φράσεις στο
περιεχόµενο των ίδιων των
εγγράφων (metadata search &full
text search), λαµβάνοντας υπ’ όψη
τα δικαιώµατα προβολής
συγκεκριµένων εγγράφων του
χρήστη που πραγµατοποιεί την
αναζήτηση
Θα πρέπει να παρέχονται
προκαθορισµένα ερωτήµατα
αναζήτησης και εντοπισµού των
εγγράφων βάσει του τύπου των
εγγράφων:
•
Εισερχόµενα σε
εκκρεµότητα, χρεωµένα,
απαντηµένα,
αρχειοθετηµένα,
κοινοποιηθέντα,
απεσταλµένα,
επιστραφέντα.
•
Εξερχόµενα απεσταλµένα,
απαντηµένα, µη
απεσταλµένα,
αρχειοθετηµένα,
υπογεγραµµένα, οίκοθεν.
•
•
•
•
•
•
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Σχέδια προς υπογραφή, µε
τελική υπογραφή,
υφισταµένων υπηρεσιών,
αρχειοθετηµένα,
υπογεγραµµένα,
επιστραφέντα, οίκοθεν
Θα πρέπει να ενσωµατώνεται
δυνατότητα εξαγωγής
αποτελεσµάτων αναζήτησης σε
εφαρµογή υπολογιστικού φύλλου
Excel
Θα πρέπει να παρέχεται
δυνατότητα αναζήτησης και
προβολής οµαδοποιηµένων
αποτελεσµάτων αναζήτησης στα
έγγραφα όλων των υφισταµένων
υπηρεσιών βάσει της θέσης και
του ρόλου που έχει ο κάθε
χρήστης στο Οργανόγραµµα
Το Σύστηµα ως προς την
διαχείριση Υποθέσεων θα πρέπει
να υποστηρίζει την οργάνωση και
ενσωµάτωση πολλαπλών
εγγράφων που αφορούν στην ίδια
Υπόθεση σε ενιαίο φάκελο της
Υπόθεσης
Το Σύστηµα παρέχει κατάλληλη
λειτουργικότητα ώστε οι φάκελοι
Υποθέσεων να χαρακτηρίζονται
µε µια σειρά µεταδεδοµένων που
περιλαµβάνουν:
•
Τον τύπο του φακέλου
(όνοµα της διαδικασίας που
µοντελοποιεί).
•
Λέξειςκλειδιά.
•
Στοιχεία ενδιαφεροµένου
(λ.χ. ονοµατεπώνυµο
πολίτη, επωνυµία εταιρείας)
που αποτελεί τον βασικό
εµπλεκόµενο στο
συγκεκριµένο φάκελο
•
Στοιχεία γεωγραφικής
περιοχής που αφορά η
υπόθεσης
•
Τη (µη γραµµική)
ακολουθία τύπων εγγράφου
που περιλαµβάνει κάθε
φάκελος, στην οποία θα
καθορίζεται η θέση του
εγγράφου στην ακολουθία.
Η ακολουθία αυτή όταν
συµπληρώνεται από
•
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συγκεκριµένα έγγραφα που
εµπίπτουν στους
προδιαγεγραµµένους τύπους
εγγράφων, αποτυπώνει τη
χρονική ροή εξέλιξης της
υπόθεσης
•
Τις υπηρεσιακές µονάδες
(από το οργανόγραµµα του
φορέα) και τους ρόλους που
έχουν δικαίωµα προβολής
ενός φακέλου και αυτές που
έχουν δικαίωµα προσθήκης
εγγράφων στο φάκελο
αυτόν – δηλαδή τις
εµπλεκόµενες µε τη
διαδικασία υπηρεσιακές
µονάδες και ρόλους
Το Σύστηµα υποστηρίζει βασικές
λειτουργίες επί των φακέλων
Υποθέσεων, όπως:
•
∆ηµιουργία φακέλου
Υπόθεσης
•
Προβολή καταλόγων
φακέλων Υποθέσεων
•
Ανάσυρση και προβολή
φακέλου Υπόθεσης
•
Προσθήκη (νέου ή
υφισταµένου) εγγράφου σε
φάκελο Υπόθεσης
•
Αποστολή φακέλου σε
συνεργαζόµενες
υπηρεσιακές µονάδες
•
Χρέωση φακέλου σε έναν
ή περισσότερους χρήστες /
ρόλους
Το Σύστηµα υποστηρίζει την
ενσωµάτωση ενός εγγράφου σε
µία υπάρχουσα Υπόθεση κατά την
καταχώρησή του στο Σύστηµα µε
τα κατάλληλα µεταδεδοµένα
συσχέτισης από τη φόρµα
καταχώρησης του εγγράφου.
Το Σύστηµα υποστηρίζει την
καταγραφή εκτέλεσης
τυποποιηµένων ενεργειών για την
διεκπεραίωση της υπόθεσης
Το σύστηµα θα πρέπει να
υποστηρίζει τα πλέον
διαδεδοµένα πρότυπα
µοντελοποίησης (σε επίπεδο ροών
εργασίας και ενεργειών) BPMN
2.0 και CMMN 1.1, καθιστώντας
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το πλήρως διαλειτουργικό µε
αντίστοιχα συστήµατα
διαχείρισης επιχιερησιακών
διαδικασιών και υποθέσεων.
Ο υποψήφιος στην προσφορά του
θα πρέπει να παραθέσει και
στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν
τη συµµόρφωση µε τη
συγκεκριµένη απαίτηση.
Το Σύστηµα θα πρέπει να παρέχει
τις ακόλουθες δυνατότητες
διαχείρισης εγγράφων:
•
Οι διαχειριστές του
Συστήµατος θα πρέπει να
µπορούν να προβάλουν και
να διαχειριστούν τα
έγγραφα του Φορέα στο
σύνολό τους.
•
Αντίστοιχη
λειτουργικότητα θα πρέπει
να παρέχεται και για την
διαχείριση των εγγράφων σε
κάθε βαθµίδα της ιεραρχίας
(τµήµα, διεύθυνση, γενική
διεύθυνση, γενική
γραµµατεία, κ.ο.κ.), ώστε ο
διαχειριστής να έχει
πρόσβαση στον κατάλογο
εγγράφων όπως αυτός
προβάλλεται σε κάθε
υπηρεσιακή µονάδα.
•
Θα πρέπει να
περιλαµβάνεται ειδική
προβολή για τη διαχείριση
των έγγραφων που
καταχωρούνται και
διεκπεραιώνονται µέσω του
Κεντρικού Πρωτοκόλλου.
Ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει
κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω
διαθέσιµες λειτουργίες στα
προβαλλόµενα έγγραφα:
•
Αναλυτική προβολή
ψηφιακών εγγράφων και
µεταδεδοµένων τους.
•
Επεξεργασία
διαχειριστή, η οποία θα
πρέπει να επιτρέπει τη
µεταβολή των στοιχείων
του εγγράφου. Η ενέργεια
αυτή θα πρέπει να
καταγράφεται στο ιστορικό
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του εγγράφου µαζί µε τα
στοιχεία του χρήστη και την
ώρα που την
πραγµατοποίησε.
•
Επαναφορά από
αρχειοθέτηση. Η οµάδα
των διαχειριστών θα πρέπει
να µπορεί να επαναφέρει
ένα έγγραφο από την
αρχειοθέτηση.
•
∆ηµοσίευση σε
Ιστοσελίδα.
•
Αντιστροφή τύπου
εγγράφου. Σε περιπτώσεις
που έχει πραγµατοποιηθεί
λανθασµένα η αρχική
επιλογή του τύπου του
εγγράφου (Εισερχόµενο ή
Εξερχόµενο) ο διαχειριστής
θα πρέπει να µπορεί να
µετατρέψει το εισερχόµενο
σε εξερχόµενο ή το
αντίστροφο.
•
∆ιαγραφή Σχεδίων. Θα
πρέπει να παρέχεται η
δυνατότητα διαγραφής
σχεδίων που δεν έχουν
ολοκληρωθεί και
παραµένουν ανενεργά χωρίς
την υπογραφή του συντάκτη
\ καταχωρητή.
•
Ακύρωση Τελικής
Υπογραφής. Σε
περιπτώσεις που ένα σχέδιο
έχει λάβει την τελική
υπογραφή και αριθµό
πρωτοκόλλου ο
διαχειριστής θα πρέπει να
µπορεί να το ακυρώσει και
να το επαναφέρει στην
αµέσως προηγούµενη
κατάσταση που βρισκόταν
πριν την τελική υπογραφή,
καταχωρώντας σε σχόλια
τον ακριβή λόγο της
ακύρωσης. Παράλληλα ο
αριθµός πρωτοκόλλου και
το έγγραφο θα πρέπει να
ακυρώνεται και στη θέση
τους να καταχωρείται
αυτόµατα έγγραφο που θα
φέρει την ένδειξη ΑΚΥΡΟ.
Το Σύστηµα θα πρέπει να παρέχει
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τη δυνατότητα µεταβίβασης των
αρµοδιοτήτων έγκρισης και
υπογραφής εγγράφων σε χρήστη
που κατέχει υψηλότερη ιεραρχικά
θέση σε σχέση µε τον χρήστη
στον οποίον βρίσκεται προς
υπογραφή ένα σχέδιο εγγράφου.
Ο χρήστης στον οποίο
µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες
θα πρέπει να περιλαµβάνεται
στους συνυπογράφοντες ή να
είναι ο τελικός υπογράφων του
εγγράφου
Το Σύστηµα θα πρέπει να παρέχει
τη δυνατότητα προβολής και
διαχείρισης εγγράφων και
αιτηµάτων που προέρχονται από
τους χρήστες της διαδικτυακής
πύλης του Φορέα. Θα πρέπει να
παρέχει εξιδεικευµένη αναζήτηση
για τα έγγραφα αυτά βάσει
συγκεκριµένων πεδίων που έχουν
συµπληρωθεί κατά την υποβολή
τους στην διαδικτυακή πύλη, π.χ.
Θεµατικές κατηγορίες, και θα
υποστηρίζει την εξαγωγή (export)
τους σε αρχείο κατάλληλης
µορφής, π.χ. CSV.
Στο Σύστηµα θα πρέπει να
περιλαµβάνεται εγγενής (native)
δυναµική εφαρµογή για φορητές
συσκευές για τις πλατφόρµες
Android και iOS.
Η εφαρµογή για φορητές
συσκευές θα πρέπει να
υποστηρίζεται το σύνολο των
παρακάτω διαδικασιών:
•
∆ιακίνηση εισερχοµένου,
εξερχοµένου και σχεδίου
εγγράφου.
•
Αρχειοθέτηση εγγράφου.
•
Παρακολούθηση της
κατάστασης του εγγράφου.
•
Ηλεκτρονική υπογραφή
σχεδίου (ένδειξη έγκρισης ).
•
Μετατροπή σχεδίου σε
εξερχόµενο.
•
Αναζήτηση και εντοπισµός
εγγράφων.
Το Σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
Ηλεκτρονικής Πρωτοκόλλησης
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&Χρονοσήµανσης Εγγράφων:
•
∆υνατότητα σε κάθε
χρήστη του συστήµατος που
έχει σχετική εξουσιοδότηση
να µπορεί να καταχωρεί
έγγραφα στο σύστηµα και
να λαµβάνει Αριθµό
Πρωτοκόλλου.
•
Χρήση µηχανισµού
χρονοσήµανσης κατά την
πρωτοκόλληση. Θα πρέπει
να υποστηρίζεται έγκυρη
χρονοσήµανση (timestamping) µε διασύνδεση µε
πιστοποιηµένο φορέα
παροχής υπηρεσιών
ψηφιακής χρονοσήµανσης
(ΕΡΜΗ, Εθνικό Ινστιτούτο
Μετρολογίας ή άλλο
αντίστοιχο αναγνωρισµένο
φορέα).
•
Ηλεκτρονική
πρωτοκόλληση όλων των
εισερχόµενων και
εξερχόµενων εγγράφων µε
βάση τους κανόνες που
διέπουν τον φορέα.
•
Υποστήριξη κατ’
ελάχιστον των παρακάτω
τρόπων πρωτοκόλλησης:
o Κατανεµηµένη
πρωτοκόλληση, µε
διακριτό αριθµό
πρωτοκόλλου ανά
βαθµίδα της
ιεραρχίας (τµήµα,
διεύθυνση, γενική
διεύθυνση, γενική
γραµµατεία, κ.ο.κ.)
και
o Aπόδοση
κεντρικού αριθµού
πρωτοκόλλου από
το ενιαίο κεντρικό
πρωτόκολλο του
Φορέα.
•
Αυτόµατη αρίθµηση
(auto-numbering) και
απόδοση µοναδικού
αριθµού πρωτοκόλλου.
•
Μηχανισµό ελέγχου
διπλής καταχώρησης
εγγράφων.
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∆υνατότητα ακύρωσης
Αρ. Πρωτοκόλλου σε
κατάλληλα
εξουσιοδοτηµένους
χρήστες.
•
Αυτόµατη έκδοση
αποδεικτικού παραλαβής
εγγράφου (Αποδεικτικό
Πρωτοκόλλου) κατά την
καταχώρηση πρωτοκόλλου
που αφορά εισερχόµενα, µε
κατ’ ελάχιστον τα εξής
στοιχεία: Όνοµα
αποστολέα, αριθµό
πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία
πρωτοκόλλησης, θέµα.
•
Συσχέτιση εγγράφων που
έχουν καταχωρηθεί στο
πρωτόκολλο (π.χ.
απαντητική επιστολή σε
προηγούµενο
πρωτοκολληµένο έγγραφο ή
σχετικά έγγραφα για τα
οποία γίνεται αναφορά σε
επιστολή).
•
Χαρακτηρισµό
εξερχόµενου εγγράφου µε
δεδοµένα του συστήµατος
"∆ΙΑΥΓΕΙΑ", π.χ. "Προς
Ανάρτηση", "Αριθµός
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης
(Α∆Α)", κλπ
Το Σύστηµα θα πρέπει να
υποστηρίζει την απευθείας
προσθήκη ψηφιακής υπογραφής
στους διαφόρους κόµβους της
διακίνησης του εγγράφου µε τον
ίδιο τρόπο για το χρήστη είτε
αυτή είναι προηγµένη είτε αυτή
είναι απλή, είτε αυτή φυλάσσεται
σε φορητό µέσο ‘σκληρής’
αποθήκευσης (qualified advanced
electronic signature), είτε
φυλάσσεται σε server, είτε µε
τρόπο συµβατά µε την υποδοµή
δηµόσιου κλειδιού που διατηρεί η
Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού
∆ηµοσίου και η Εθνική
∆ιαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ, είτε
µε άλλο τρόπο (µε τα
πιστοποιητικά εισόδου στο
Σύστηµα).
Το Σύστηµα θα πρέπει να
•
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υποστηρίζει την ενσωµάτωση της
ψηφιακής υπογραφής απευθείας
από τον web browser, χωρίς την
απαίτηση για εγκατάσταση και
χρήση οποιασδήποτε desktop
εφαρµογής (λ.χ. office, acrobat,
java κλπ.) και µε υποστήριξη
χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών
σκληρής αποθήκευσης σε
usbtokens ή smartcards αλλά και
πιστοποιητικών που βρίσκονται
αποθηκευµένα σε
αποµακρυσµένες ασφαλείς
διατάξεις αποθήκευσης.
Η ενσωµάτωση από το Σύστηµα
της ψηφιακής υπογραφής µέσω
web browser στο ψηφιακό αρχείο
του εγγράφου µε χρήση usb token
θα πρέπει να υποστηρίζεται και
σε PC µε λειτουργικό σύστηµα
Windows και σε Mac µε
λειτουργικό σύστηµα MacOS X.
Το Σύστηµα θα πρέπει να
υποστηρίζει την δυνατότητα
πολλαπλών ψηφιακών
υπογραφών στο ίδιο έγγραφο σε
θέσεις που προκαθορίζονται από
το σύστηµα µε βάση την επιλογή
υπογραφόντων από τον συντάκτη
του εγγράφου («σφραγίδα
προσυπογραφών» του ΚΕ∆Υ)
Το Σύστηµα παρέχει
διαλειτουργία µε τις υπηρεσίες
επαλήθευσης ψηφιακών
πιστοποιητικών της Εθνικής
Πύλης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ΕΡΜΗΣ
Το Σύστηµα περιλαµβάνει
Υποσύστηµα Αναφορών το οποίο
πρέπει να παρέχει κατ’ ελάχιστον
τις ακόλουθες δυνατότητες:
•
Πρόσβαση αποκλειστικά
µέσω διαδικτυακού
φυλλοµετρητή (browser) µε
ανάλογη φιλική διεπαφή
επικοινωνίας, όπως αυτή για
τη διαχείριση εγγράφων και
υποθέσεων, τόσο για την
εκτέλεση – προβολή
αναφορών όσο και για το
σχεδιασµό τους.
•
Ενσωµατωµένο
µηχανισµός σχεδιασµού και

NAI
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παραγωγής σύνθετων
αναφορών µε δυνατότητα
απόδοσης δικαιωµάτων
εκτέλεσής τους από τον
∆ιαχειριστή σε οµάδες
χρηστών (υπηρεσίες).
•
Υποστήριξη δηµιουργίας
και χρήσης βιβλιοθήκης
έτοιµων αναφορών.
•
Απλοποιηµένη διαδικασία
δηµιουργίας αναφορών.
∆υνατότητα παραγωγής
δυναµικών αναφορών µε
χρήση συγκεκριµένων
κριτηρίων και εξαγωγή τους
σε εκτυπώσιµη ή
ηλεκτρονική µορφή.
•
Υποστήριξη παραγωγής
αναφορών ανά Υπηρεσιακή
Μονάδα και ρόλο χρήστη.
•
∆υνατότητα εξαγωγής
αναφορών σε διάφορες
µορφές αρχείων
(κατ΄ελάχιστον csv, excel,
pdf, word, powerpoint, odt,
ods).
•
∆υνατότητα
διαβαθµισµένης πρόσβασης
σε αναφορές, ανάλογα µε
την υπηρεσία στην οποία
ανήκει ο χρήστης και τα
δικαιώµατα πρόσβασης που
του αποδίδονται από το
διαχειριστή του συστήµατος
σε συγκεκριµένες
αναφορές.
Το Σύστηµα περιλαµβάνει
Υποσύστηµα Υποδοχής,
Καταχώρησης και
Πρωτοκόλλησης της
Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας
που δέχονται οι υπηρεσιακές
µονάδες στο οποίο παρέχονται οι
παρακάτω δυνατότητες και
ενέργειες:
•
Προβολή µηνυµάτων σε
κατάλογο µε δυνατότητα
αναζήτησης βάσει
κατάστασης (∆ιαγραµµένα,
αναγνωσµένα, µη
αναγνωσµένα,
πρωτοκολληµένα, κτλ.),
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λέξεων κλειδιών και
ηµεροµηνία αποστολής.
•
Αναλυτική προβολή
µηνυµάτων και συνηµµένων
αρχείων.
•
Καταχώρηση και
πρωτοκόλληση ληφθέντος
µηνύµατος, µε την
αυτόµατη συµπλήρωση των
πεδίων Θέµα, Αποστολέας,
Email Αποστολέα,
Ηµεροµηνία Αποστολής και
δυνατότητα επιλογής
µεταξύ του κειµένου του
email, ή των συνηµµένων
αρχείων του, ως βασικού
ψηφιακού αρχείου ή
συνηµµένου στο έγγραφο,
µε το πάτηµα 2-3 clicks.
•
Αυτόµατη µετατροπή του
κειµένου του email σε
ψηφιακό αρχείο PDF και
ενσωµάτωσή του στο
έγγραφο που
πρωτοκολλείται.
•
∆υνατότητα επισκόπησης
του εγγράφου που
πρωτοκολλήθηκε.
Το Σύστηµα θα πρέπει να παρέχει
ενσωµατωµένο µηχανισµό
ειδοποίησης (notifications) των
χρηστών µε πολλαπλούς τρόπους
στους οποίους θα
περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι
ακόλουθοι:
• Ειδοποίηση των χρηστών
µέσω ειδοποίησης του
χρήστη στο γραφικό
περιβάλλον της
εφαρµογής.
• Ειδοποίηση των χρηστών
µέσω ειδοποίησης του
χρήστη στο γραφικό
περιβάλλον της
εφαρµογής.
• Ειδοποίηση των χρηστών
µε χρήση desktop
notifications.
Το Σύστηµα παρέχει δυνατότητα
διαχείρισης οργανογράµµατος
υπηρεσιών παρέχοντας τα
ακόλουθα:
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•

•

•

•

•

•

•

∆υνατότητα διαχείρισης
της ιεραρχικής δοµής ενός
φορέα µε οπτικοποιηµένο
προφανή τρόπο µέσα από
εύχρηστη διεπαφή.
∆ηµιουργία νέας
υπηρεσίας και τοποθέτησή
της σε συγκεκριµένο
σηµείο στο
οργανόγραµµα.
Τροποποίηση των
στοιχείων µίας υπηρεσίας,
όπως:
o Όνοµα υπηρεσίας
o Είδος υπηρεσίας
o Στοιχεία
προϊσταµένου
o Κωδικός της
υπηρεσίας στο
∆ΙΑΥΓΕΙΑ
o Ενεργοποίηση –
απενεργοποίηση
δικαιωµάτων
πρόσβασης που
έχει η κάθε
υπηρεσία στα επί
µέρους
υποσυστήµατα και
λειτουργίες του
Συστήµατος
Μετακίνηση υπηρεσίας
στο οργανόγραµµα µε
χρήση drag&drop
µηχανισµού.
∆ιαγραφή υπηρεσίας.
Στην περίπτωση της
διαγραφής µίας υπηρεσίας
θα πρέπει το σύστηµα να
διαθέτει µηχανισµό
µεταφοράς της «ευθύνης»
των εγγράφων της
υπηρεσίας σε άλλη
υπηρεσία.
∆υνατότητα δηµιουργίας
ειδικών οµάδων εκτός της
βασικής ιεραρχίας.
Υποστήριξη διαφορετικών
ειδών υπηρεσιακών
µονάδων (Κεντρικό
Πρωτόκολλο, Πολιτική
Ηγεσία, Γεν. ∆ιευθύνσεις,
Τµήµατα, Ανεξάρτητες
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Οµάδες, Εξωτερικοί
Φορείς και Εσωτερικές
Οµάδες)
• ∆υνατότητα κατά
περίπτωση ανάθεσης
δικαιωµάτων (υπογραφής,
προβολής εγγράφων κ.λπ)
σε υπηρεσίες επί
εγγράφων άλλων
υπηρεσιών.
• ∆ιαχείριση των ενεργών
για την κάθε υπηρεσία
Υποσυστηµάτων του
Συστήµατος
Το Σύστηµα παρέχει δυνατότητα
σε τοπικούς διαχειριστές ώστε να
µπορούν να διαχειρίζονται από το
σηµείο του Οργανογράµµατος
στο οποίο έχουν οριστεί και για
όλες τις υφιστάµενες υπηρεσιακές
µονάδες τα ακόλουθα:
• Υπηρεσίες/Τµήµατα του
οργανογράµµατος
• Λογαριασµούς χρηστών
• Έγγραφα υπηρεσιών
• Εξωτερικές επαφές
(αποστολείς - παραλήπτες)
Φάκελους Αρχειοθέτησης
Το Σύστηµα παρέχει τη
διαχείριση χρηστών µέσα από
γραφικό περιβάλλον παρέχοντας
τις παρακάτω δυνατότητες:
• ∆ηµιουργία νέου χρήστη.
• Τροποποίηση στοιχείων
χρήστη.
• Τοποθέτηση χρήστη σε
υπηρεσία.
• Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση χρήστη.
• Ανάθεση ρόλων σε
χρήστη.
• ∆ιαχείριση συσκευών
ψηφιακής υπογραφής του
χρήστη
Το Σύστηµα υποστηρίζει κατ’
ελάχιστον τους παρακάτω ρόλους
χρηστών:
• ∆ιαχειριστές του
συστήµατος.
• Προϊστάµενοι υπηρεσιών.
• Αναπληρωτής
Προϊστάµενος
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Υπάλληλοι.
Τοπικοί ∆ιαχειριστές, οι
οποίοι έχουν δικαιώµατα
περιορισµένης διαχείρισης
στην υπηρεσία για την
οποία έχουν το
συγκεκριµένο ρόλο.
• Εξωτερικοί χρήστες.
Το Σύστηµα θα πρέπει να
υποστηρίζει τη διασύνδεση και
συγχρονισµό µε κατάλογο LDAP
(OpenLDAP και Active
Directory)
Το προσφερόµενο σύστηµα θα
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα
διαχείρισης των τιµών
µεταδεδοµένων των εγγράφων
καθώς και άλλων στοιχείων
υποστηρίζοντας τις ακόλουθες
δυνατότητες:
• ∆ηµιουργία νέας
οντότητας
µεταδεδοµένων.
• Επεξεργασία (προσθήκη/
τροποποίηση/ διαγραφή)
τιµών µεταδεδοµένων.
• ∆ιαγραφή οντοτήτων
µεταδεδοµένων.
• ∆ιαχείριση των modules
του συστήµατος
• ∆ιαχείριση εξωτερικών
επαφών (contacts) τόσο σε
κεντρικό επίπεδο όσο και
σε επίπεδο τµήµατος/
υπηρεσίας µε δυνατότητα
καταχώρησης πολλαπλών
στοιχείων επικοινωνίας
(email, ταχ. ∆ιεύθυνση,
τηλέφωνο κλπ).
• ∆ιαχείριση φακέλων
αρχειοθέτησης εγγράφων
τόσο σε κεντρικό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο
τµήµατος/ υπηρεσίας.
Το σύστηµα θα πρέπει να
υποστηρίζει διαλειτουργικότητα
µε την πύλη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) για
αυτόµατη ανάρτηση των
χαρακτηρισµένων ως "Προς
Ανάρτηση" εξερχόµενων
εγγράφων καθώς και για τη λήψη
•
•

ΝΑΙ

98

19PROC005591238 2019-09-20
και εισαγωγή στο σύστηµα
εισερχόµενων εγγράφων µε
αυτόµατο τρόπο µε χρήση του
Α∆Α.
Το σύστηµα θα πρέπει να
υποστηρίζει διαλειτουργικότητα
µε το πληροφοριακό σύστηµα
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων –
ΚΗΜ∆ΗΣ», όταν είναι έτοιµη η
υποδοµή (API) στη πλευρά του
ΚΗΜ∆ΗΣ
Το Σύστηµα θα είναι σε θέση να
διαλειτουργήσει µε το κεντρικό
ηλεκτρονικό πληροφοριακό
σύστηµα του ∆ηµοσίου σύµφωνα
µε τον ν. 4440/2016 (Άρθρο 24 –
παρ. 6), για την αυτόµατη
ηλεκτρονική ανταλλαγή και
διακίνηση εγγράφων µεταξύ των
φορέων του ∆ηµοσίου, καθώς και
για την ανταλλαγή εγγράφων µε
φορείς άλλων χωρών. Ο Ανάδοχος
θα µεριµνήσει για την διασύνδεση
του συστήµατος µε το κεντρικό
σύστηµα σύµφωνα µε τα κοινά
πρότυπα διασύνδεσης και
διαλειτουργικότητας, τις
διαδικασίες, καθώς και τα σχέδια
διαλειτουργικότητας, όπως αυτά
θα προσδιοριστούν µε σχετική
ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο
24 του Ν4440/2016
Το Σύστηµα περιλαµβάνει
εφαρµογή διαχείρισης
συνεδριάσεων συλλογικών
οργάνων η οποία παρέχει την
ακόλουθη λειτουργικότητα:
• Πλήρης καταγραφή
στοιχείων των
συµβουλίων, διατηρώντας
στοιχεία όπως Βασική
Αίθουσα Συνεδριάσεων,
Ηµ. Συγκρότησης,
Καταγραφή Μελών κλπ
• Πλήρης καταγραφή µελών
µε στοιχεία όπως
ηµερολόγιο παρουσιών,
απουσιών, προτάσεις,
ψηφοφορίες κλπ, τα οποία
ενηµερώνονται µε τη λήξη
κάθε συνεδρίασης
• Καταχώρηση συνεδρίασης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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και ηλεκτρονική υποβολή
θεµάτων/εισηγήσεων µε
σκοπό την άµεση έγκριση
αυτών και την αυτόµατη
παραγωγή ηµερήσιας
διάταξης
• ∆ιαχείριση
παρουσιολογίου και
καταχώρηση προτάσεων
και αποφάσεων ανά
θέµα/εισήγηση
• Καταγραφή της
ψηφοφορίας των
εισαχθέντων προτάσεων
• Συγγραφή πρακτικών,
αυτόµατη παραγωγή
αποφάσεων και αυτόµατη
ενηµέρωση των εισηγητών
για τη λήψη αποφάσεων
επί των εισηγήσεων τους
• Άµεση αναζήτηση και
ανάκτηση στοιχείων και
εγγράφων βάσει
συνεδρίασης, θεµάτων επί
συνεδρίασης, αποφάσεων
κλπ
• Πλήρως
παραµετροποιήσιµο
µοντέλο ασφαλείας για
την εξουσιοδοτηµένη
πρόσβαση σε δοµές και
πληροφορίες
Το Σύστηµα περιλαµβάνει
εφαρµογή διαχείρισης και
παρακολούθησης έργων και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων
η οποία θα είναι πλήρως
ενσωµατωµένη στο σύστηµα και
θα υποστηρίζει τον φορέας ως
προς την τήρηση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από
το Ν4412/2016, Άρθρο 45 περί
τήρησης του ηλεκτρονικού
φακέλου δηµόσιας σύµβασης
Κάλυψη των ακόλουθων γενικών
αρχών που θα πρέπει να διέπουν
το σύνολο του πληροφοριακού́
συστήµατος σε λειτουργικό́ και
τεχνολογικό́ επίπεδο
• Υποστήριξη
ανοικτών
προτύπων
• Το Σύστηµα θα πρέπει να

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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παρουσιάζει
ικανοποιητικούς χρόνους
απόκρισης.
• ΧρήσηΤεχνολογικών
προτύπων - Portability
• Χρήση
Σύγχρονων
/
∆οκιµασµένων
Τεχνολογιών
(StateoftheArt)
• Συντηρησιµότητα
–
Επεκτασιµότητα
(Maintainability
/
Extensibility)
µε
την
ύπαρξη
o Αρθρωτής
(modular)
αρχιτεκτονικής..
o Αρχιτεκτονική Ntier,
o ∆ιάκρισης
ανάµεσα
στο
περιεχόµενο
και
την εµφάνιση του
συστήµατος
(content/designsep
aration).
o Ανοικτού
περιβάλλοντος ως
προς τη µεταφορά
και
ανταλλαγή
δεδοµένων
µε
άλλα συστήµατα.
o Πλήρους
τεκµηρίωσης του
πηγαίου
κώδικα
που θα αναπτυχθεί
και
όλως
των
ρυθµίσεων
/
παραµετροποιήσεω
ν
Το Σύστηµα διαθέτει API προς
τρίτες εφαρµογές και συστήµατα
υποστηρίζοντας τα πρότυπα
JSON / SOAP 1.1 / SOAP 1.2 για
τουλάχιστον τις παρακάτω
ενέργειες χρήστη:
• Είσοδοςχρήστη
• Ανάκτησηκωδικού
πρόσβασης
• Κατάλογοςεγγράφων
• Αναζήτηση
εγγράφων
βάσεικριτηρίων

ΝΑΙ
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Καταχώρησηεγγράφου
Μεταφόρτωση ψηφιακού
αρχείου
• Συσχέτισηεγγράφων
• Αποστολή / Χρέωση /
Επιστροφήεγγράφου
• ΚατάλογοςΘεµατικών
Φακέλων ανά υπηρεσία
• ΚατάλογοςΘεµατικών
Κατηγοριών
• ∆ιαθέσιµα
είδη
αποφάσεων
• Κατάλογος υπηρεσιακών
µονάδων
• Κατάλογοςχρηστών
• Αναζήτηση χρήστη
• ∆ηµιουργία υπόθεσης
• Κατάλογος υποθέσεων
Χρήση συστήµατος διαχείρισης
σχεσιακών βάσεων δεδοµένων
(RDBMS) για την διαχείριση
µεγάλου όγκου δεδοµένων και
την αυξηµένη διαθεσιµότητα του
συστήµατος.
Modular αρχιτεκτονική µε
δυνατότητα προσθήκης
εξειδικευµένων επεκτάσεων για
τη παραγωγή και διαχείριση
ηλεκτρονικών φορµών - να δοθεί
ένα παράδειγµα από υφιστάµενη
επιχειρησιακή υλοποίηση.
Το Σύστηµα θα φιλοξενηθεί σε
υποδοµές που θα διαθέσει η
Αναθέτουσα Αρχή και στο µέλλον
θα µπορεί να εγκατασταθεί σε
υποδοµές cloud του δηµοσίου
όταν o φορέας το αποφασίσει
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην
προσφορά του να συµπεριλάβει
το σύστηµα διαχείρισης
σχεσιακών βάσεων δεδοµένων
που χρησιµοποιεί το Σύστηµα,
καθώς και όποιο άλλο έτοιµο
λογισµικό (εµπορικό ή ανοιχτού
κώδικα) εκτός του ΛΣ
εξυπηρετητή
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει αναλυτικό σχέδιοσχήµα της σχεσιακής βάσης
δεδοµένων του συστήµατος, µε
περιγραφές των πινάκων, πεδίων,
κλειδιών και σχέσεων
•
•

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Άδειες χρήσης απεριόριστης
>=100
διάρκειας
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ονοµασία

Υποχρεωτική απαίτηση

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

Η παράδοση, εγκατάσταση,
παραµετροποίηση και εκπαίδευση
θα γίνει από τον ανάδοχο εντός
ΝΑΙ
διαστήµατος 3 µηνών από την
ανάρτηση της σύµβασης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ
Ώρες µετάπτωσης,
παραµετροποίησης και
>= 15 ώρες
συµβουλευτικής
Ώρες εκπαίδευσης
>= 30 ώρες
Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα
ΝΑΙ
παρασχεθούν σε χώρο που θα
υποδείξει ο Φορέας
Η εκπαίδευση θα αφορά τις
ΝΑΙ
ακόλουθες Οµάδες Εκπαίδευσης:
Εκπαίδευση των ∆ιαχειριστών του
Συστήµατος (τουλάχιστον 2 ώρες
συνολικά), σε µια οµάδα.
Εκπαίδευση χρηστών
προερχοµένων από υπηρεσίες
πρωτοκόλλου, γραµµατείες
διοίκησης και ∆ιευθύνσεων στη
λειτουργία του συστήµατος
(τουλάχιστον 28 ώρες συνολικά).
Η Εκπαίδευση των χρηστών θα
πραγµατοποιηθεί σε οµάδες των 8
ατόµων.
Τεχνική υποστήριξη
>= 1 έτος
Κατά τη διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης ο ανάδοχος θα πρέπει:
ΝΑΙ
Να διασφαλίζει την καλή
λειτουργία του συνολικού
συστήµατος
ΝΑΙ
να διενεργεί ελέγχους για τον
εντοπισµό αιτιών βλαβών ή/και
δυσλειτουργιών του λογισµικού
και αποκατάστασή τους
ΝΑΙ
να παρέχει υπηρεσίες
αποµακρυσµένης τεχνικής
υποστήριξης από εξειδικευµένο
προσωπικό και εντός ωραρίου
λειτουργίας
κατόπιν τεκµηριωµένης ειδοποίησης
από τον ∆ήµο, να επιλύει τα
προβλήµατα εντός µιας (1)
εργάσιµης ηµέρας (24 ωρών) από
την αναγγελία της βλάβης

ΝΑΙ

σε περιπτώσεις που κρίνονται ως
εξαιρετικά κρίσιµες για τη

ΝΑΙ
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λειτουργία των υπηρεσιών του
φορέα, η αποκατάσταση της
βλάβης θα γίνεται εντός 6 ωρών
από την αναγγελίας της στον
ανάδοχο
ΝΑΙ
να διενεργεί προληπτική
συντήρηση των εφαρµογών, η
οποία θα είναι πέραν του ωραρίου
κανονικής λειτουργίας του Φορέα
ΝΑΙ
να διενεργεί ελέγχους της βάσης
δεδοµένων
ΝΑΙ
να εγκαθιστά βελτιωτικές διορθωτικές εκδόσεις του
λογισµικού (patches & updates)
ΝΑΙ
να διενεργεί εκτέλεση εργασιών
επαναφοράς δεδοµένων (restore)
ΝΑΙ
να γίνεται αναβάθµιση του
συστήµατος σε νέες εκδόσεις του
λειτουργικού συστήµατος ή του
συστήµατος διαχείρισης βάσεων
δεδοµένων στα οποία βασίζεται
το σύστηµα, εφ’ όσον είναι
απαραίτητο για την ορθή
λειτουργία της εφαρµογής
ΝΑΙ
να κάνει ενέργειες ενηµέρωσης
των χειριστών για τυχόν αλλαγές
στη λειτουργικότητα του
συστήµατος
ΝΑΙ
υποχρεούται στη µεταφορά της
εφαρµογής – βάσης δεδοµένων σε
νέο server (σε περίπτωση που
αυτό απαιτηθεί).
ΝΑΙ
Να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης για από την
ολοκλήρωση και παράδοση της
εφαρµογής και της εκπαίδευσης,
για διάρκεια 12 µηνών (έναρξη
από την ανάρτηση της σύµβασης
στο ΚΗΜ∆ΗΣ)
Υπηρεσίες Πιλοτικής και ∆οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Οι Υπηρεσίες Πιλοτικής και
∆οκιµαστικής Παραγωγικής
Λειτουργίας του Συστήµατος θα
πρέπει να περιλαµβάνουν:
• Την παροχή υπηρεσιών,
για την διασφάλιση της
ΝΑΙ
επιτυχούς δοκιµαστικής
λειτουργίας του
Πιλοτικού, την καταγραφή
/ αξιολόγηση /
επιδιόρθωση /
αποκατάσταση (τυχόν)
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επιχειρησιακών / τεχνικών
αποκλίσεων λειτουργίας
του συστήµατος.
• Τον έλεγχο της επιτυχούς
µετάπτωσης των
δεδοµένων που
µεταπίπτουν µε τις
προσφερόµενες υπηρεσίες
µετάπτωσης και την
εφαρµογή διορθωτικών
ενεργειών από πλευράς
Αναδόχου σε περίπτωση
που ανιχνευθούν
σφάλµατα µε δεδοµένα
που έχουν µεταπέσει στο
Σύστηµα
• Την ρύθµιση βέλτιστης
λειτουργίας (tuning)
τελικού συστήµατος σε
πραγµατικές συνθήκες
λειτουργίες
• Την επιτυχή ολοκλήρωση
της Πιλοτικής δοκιµαστικής λειτουργίας
στην Πιλοτική
εγκατάσταση που
σηµατοδοτεί και την
οριστική παραλαβή του
συστήµατος.
• Την επιτυχή ολοκλήρωση
της εξάπλωσης (RollOut)
της δοκιµαστικής
λειτουργίας του τελικού
συστήµατος στο συνολικό
εύρος του έργου δοκιµαστική λειτουργία
συνολικού έργου - (βάσει
προδιαγραφέντων στην
φάση Ανάλυσης
απαιτήσεων) που
σηµατοδοτεί και την
οριστική παραλαβή του
συστήµατος και του
Έργου.
Ο Ανάδοχος έχει τις παρακάτω
υποχρεώσεις:
• Επίλυση προβληµάτων,
• ∆ιόρθωση / ∆ιαχείριση
λαθών,
• Υποστήριξη χρηστών από
απόσταση αλλά και µε
φυσική παρουσία

ΝΑΙ
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•

στελεχών του Αναδόχου
(συλλογή παρατηρήσεων
από τους χρήστες,
υποστήριξη στο χειρισµό
και λειτουργία των
υπολογιστών, εφαρµογών,
κλπ.), µε την διάρκεια που
αναφέρθηκε σε
προηγούµενη ενότητα
Επικαιροποίηση (update)
τεκµηρίωσης.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ……/……/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Α. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ

Μ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

Α. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12
Πειραιάς ΤΚ 18535
Πληροφορίες: Α. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
Τηλ.: 2132022407
«Αγορά

λογισµικού (υπηρεσία) για τις Υπηρεσίες
του ∆ήµου Πειραιά»
Π/Υ: 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 €
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019
Κωδ: Π/Υ: 10.7134.50 (46.000,00€)
10.7134.16 (14.000,00€)

CPV : 48000000-8

9
10 2. Προϋπολογισµός
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Αγορά λογισµικού για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά
ΟΜΑ∆Α 1 – Λογισµικό Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

1

Λογισµικό Κοινωνικών Υπηρεσιών

Τεµάχια

14.000,00€

1

14.000,00€

2

Φιλοξενία στο cloud
& SSL

Τεµάχια

1.200,00€

1

1.200,00€

3

Παραµετροποίηση και Εκπαίδευση

Ώρες

40,00€

50

2.000,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ

Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

17.200,00€
ΦΠΑ 24%

4.128,00€

Σύνολο µε ΦΠΑ 24%

21.328,00€

ΟΜΑ∆Α 2 – Λογισµικό Βρεφονηπιακών Σταθµών

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

1

Λογισµικό Βρεφονηπιακών Σταθµών

Τεµάχια

7.300,00€

1

7.300,00€

2

Φιλοξενία στο cloud
& SSL

Τεµάχια

1.200,00€

1

1.200,00€

3

Παραµετροποίηση και Εκπαίδευση

Ώρες

40,00€

50

2.000,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ

Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

10.500,00€
ΦΠΑ 24%

2.520,00€

Σύνολο µε ΦΠΑ 24%

13.020,00€

ΟΜΑ∆Α 3 – Λογισµικό Νοµικών Υποθέσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

Λογισµικό Νοµικών Υποθέσεων

Τεµάχια

6.110,00€

1

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

6.110,00€
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

2

Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση

Ώρες

50,00€

15

750,00€

3

Εκπαίδευση

Ώρες

40,00€

30

1.200,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Σύνολο

8.060,00€
ΦΠΑ 24%

1.934,40€

Σύνολο µε ΦΠΑ 24%

9.994,40€

ΟΜΑ∆Α 4 – Λοιπά Λογισµικά

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

Σχεδιαστικό πρόγραµµα (π.χ. Autocad LT)

2

Λογισµικό Επεξεργασίας Εικόνας (π.χ. Photoshop)

3

Πρόγραµµα Κατασκευής Εκδόσεων (π.χ.
InDesign)

4

Πρόγραµµα Κατασκευής και Επεξεργασίας PDF
αρχείων (π.χ. Nitro Pro)

5

Πρόγραµµα Ανάγνωσης και Επεξεργασίας PDF
αρχείων (π.χ. PDF-xchange Pro)

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

Άδειες χρήσης
(ετήσιες)

470,00€

10

4.700,00€

900,00€

2

1.800,00€

900,00€

2

1.800,00€

175,00€

6

1050,00€

111,25€

8

890,00€

Άδειες χρήσης
(ετήσιες για 2
έτη)
Άδειες χρήσης
(ετήσιες για 2
έτη)
Άδειες χρήσης
(απεριόριστης
διάρκειας)
Άδειες χρήσης
(απεριόριστης
διάρκειας)

Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

10.240,00€
ΦΠΑ 24%

2.457,60€

Σύνολο µε ΦΠΑ 24%

12.697,60€

ΟΜΑ∆Α 5 – Λογισµικό Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

1

Λογισµικό Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων

Τεµάχια

12.200,00€

1

12.200,00€

2

Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση

Ώρες

40,00€

15

600,00€

3

Εκπαίδευση

Ώρες

40,00€

30

1.200,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ

Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

14.000,00€
ΦΠΑ 24%

3.360,00€
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Σύνολο µε ΦΠΑ 24%

17.360,00€

Το άθροισµα των ποσών των οµάδων 1 έως και 4 ισούται µε 57.040,00€ συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.50 του τρέχοντος προϋπολογισµού του ∆ήµου
Πειραιά έτους 2019.
Το ποσό της οµάδας 5 ισούται µε 17.360,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.16 του τρέχοντος προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά έτους 2019.
Το σύνολο του ποσού ανέρχεται στα 74.400€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα
βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Πειραιά έτους 2019.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ……/……/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Α. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ

Μ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

Α. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12
Πειραιάς ΤΚ 18535
Πληροφορίες: Α. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
Τηλ.: 2132022407
«Αγορά λογισµικού (υπηρεσία) για τις Υπηρεσίες
του ∆ήµου Πειραιά»

Π/Υ: 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 €
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019
Κωδ: Π/Υ: 10.7134.50 (46.000,00€)
10.7134.16 (14.000,00€)

CPV : 48000000-8

11
12 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

19PROC005591238 2019-09-20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12
Πειραιάς ΤΚ 18535
Πληροφορίες: Α. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
Τηλ.: 2132022407
«Αγορά

λογισµικού (υπηρεσία) για τις Υπηρεσίες
του ∆ήµου Πειραιά»
Π/Υ: 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 €
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2019
Κωδ: Π/Υ: 10.7134.50 (46.000,00€)
10.7134.16 (14.000,00€)

CPV : 48000000-8

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1ο :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείµενο

Αντικείµενο της παρούσας είναι η αγορά λογισµικού (υπηρεσίες) για τις ανάγκες του
µηχανογραφικού κέντρου και των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά. Όπως περιγράφεται
στην Τεχνική Έκθεση.
Άρθρο 2ο :

Ισχύουσες διατάξεις

Ο διαγωνισµός γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
•

του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-082016).
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•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

του Ν. 4605/2019 περί προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην Κοινοτική
Οδηγία ΕΕ 2016/943/18-6-2016 σχετικά µε το εµπορικό απόρρητο, µέτρα για την
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.
του Ν.3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και
ειδικότερα της παρ 9 εδ.β του άρθρου 209.
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
Πρόγραµµα
Καλλικράτης»
(ΦΕΚ
87/Α/07-06-2010),όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
του 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) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.
του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ
204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο - Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση
σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία».
του Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ τ.Α’/58-2016).
της µε αριθ. 1191/2-3-2017 απόφασης (ΦΕΚ 969Β/22-3-2017) περί καθορισµού
του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδιακσίας παρακράτησης και απόδοσης
κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
της µε αριθ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1781/Β/2017) «Ρύθµιση
ειδικοτέρων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜ∆ΗΣ του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
της µε αριθ. 56902/215 (Β1924/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ
του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
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.

Άρθρο 3ο :

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση

ΟΜΑ∆Α 1 – Λογισµικό Κοινωνικών Υπηρεσιών

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 21.328,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019, µε
Κ.Α 10.7134.50 και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.
ΟΜΑ∆Α 2 – Λογισµικό Βρεφονηπιακών Σταθµών
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Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 13.020,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019, µε
Κ.Α 10.7134.50 και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.
ΟΜΑ∆Α 3 – Λογισµικό Νοµικών Υποθέσεων

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 9.994,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019, µε
Κ.Α 10.7134.50 και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.
ΟΜΑ∆Α 4 – Λοιπά Λογισµικά

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 12.697,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019, µε
Κ.Α 10.7134.50 και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.
ΟΜΑ∆Α 5 – Λογισµικό Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 17.360,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2019, µε
Κ.Α 10.7134.16 και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.

Η συνολική δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α 10.7134.50 του ∆ήµου για το έτος 2019
ανέρχεται στα 57.040,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Η συνολική δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α 10.7134.16 του ∆ήµου για το έτος 2019
ανέρχεται στα 17.360,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.

Άρθρο 4ο :

Συµβατικά στοιχεία

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. ∆ιακήρυξη
2. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016.
3. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
4. Ενδεικτικός προϋπολογισµός
5. Τεχνική έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές
6. Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο :

Χρόνος παράδοσης

ΟΜΑ∆Α 1 – Λογισµικό Κοινωνικών Υπηρεσιών

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του λογισµικού, πλήρως
παραµετροποιηµένο, καθώς και να εκπαιδεύσει τους χρήστες – υπαλλήλους του ∆ήµου,
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 2 – Λογισµικό Βρεφονηπιακών Σταθµών

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του λογισµικού, πλήρως
παραµετροποιηµένο, καθώς και να εκπαιδεύσει τους χρήστες – υπαλλήλους του ∆ήµου,
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
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ΟΜΑ∆Α 3 – Λογισµικό Νοµικών Υποθέσεων

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του λογισµικού, πλήρως
παραµετροποιηµένο, καθώς και να εκπαιδεύσει τους χρήστες – υπαλλήλους του ∆ήµου,
εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 4 – Λοιπά Λογισµικά

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των λογισµικών, εντός δύο (2) µηνών
από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΟΜΑ∆Α 5 – Λογισµικό Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του λογισµικού, πλήρως
παραµετροποιηµένο, καθώς και να εκπαιδεύσει τους χρήστες – υπαλλήλους του ∆ήµου,
εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Άρθρο 6ο :

∆ικαίωµα συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
Όλα τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που
ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της σύµβασης. Αυτό αποδεικνύεται µε
την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο
επαγγελµατικό η εµπορικό µητρώο.
Άρθρο 7ο :

∆ιαδικασία επιλογής αναδόχου

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 117
του Ν.4412/2016.
Άρθρο 8ο :

∆ικαιολογητικά συµµετοχής

Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους,
Τυποποιηµένο έντυπο «Υπεύθυνης δήλωσης» (ΤΕΥ∆) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016
σύµφωνα µε την µε αρ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσιών
Συµβάσεων (ΦΕΚ 3698/Β/ 2016. Το ΤΕΥ∆ πρέπει να έχει υπογραφεί έως 10 ηµέρες πριν από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 6 παρ. 43 Ν 4605/2019).
Αναλυτικά στοιχεία/έγγραφα τεκµηρίωσης των αναφεροµένων στο τυποποιηµένο Έντυπο
«Υπεύθυνης ∆ήλωσης» (ΤΕΥ∆) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 θα ζητηθούν µόνο από
τον ανάδοχο (φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, λοιπά στοιχεία, κ.α.).

Άρθρο 9ο :

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψή και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα.

Άρθρο 10ο :

Αξιολόγηση προσφορών - Κατακύρωση

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής προσφορά για µία ή περισσότερες Οµάδες. Η
κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για το σύνολο των ειδών ανά
Οµάδα, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές
της µελέτης.
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον προσωρινό
ανάδοχο (αρθ.103 Ν. 4412/2016), να υποβάλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών (άρθρο 43
παρ. 12α Ν.4605/2019), από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση σε αυτόν, τα πρωτότυπα
και αντίγραφα των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται στα έγγραφα της
σύµβασης.
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλωθήκαν είναι ψευδή και ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα, από οικονοµικής άποψης, προσφορά βάσει τιµής.
Η πράξη κατακύρωσης κοινοποιείται µόνο σε όσους δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά από τη
διαγωνιστική διαδικασία (άρθρο 43 παρ. 13 Ν.4605/2019)
Γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης λαµβάνουν µόνο όσοι διαγωνιζόµενοι δεν
έχουν αποκλειστεί οριστικά, κατά την έννοια της δικονοµικής Οδηγίας 1989/665/ΕΚ όπως
ισχύει(άρθρο 43 παρ. 12δ Ν.4605/2019).
Άρθρο 11ο :

Υπογραφή σύµβασης

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός
του προβλεπόµενου χρόνου ( παρ. 4/αρ. 105/Ν. 4412/2016) από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της σχετικής εγγραφής ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή
του
συµφωνητικού.
Η σύµβαση θα υπογραφεί σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου και τη µελέτη της
Υπηρεσίας. Η τιµή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη για όλη τη διάρκεια
της σύµβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση.
Η διάρκεια της σύµβασης καθορίζεται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα ανά Οµάδα, όπως
παρουσιάζεται στο άρθρο 5 της παρούσης.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της
σύµβασης η δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν.
Άρθρο 12ο :

Εγγύηση

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής απαιτείται να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψους της οποίας καθορίζεται σε 5% της
συµβατικής δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., θα προσκοµιστεί πριν ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης. Η εν λόγω εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον 4 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των υλικών και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της σύµβασης και της
µελέτης της Υπηρεσίας.
Η πιο πάνω εγγύηση εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016.

Άρθρο 13ο :

Παραλαβή – Τόπος παράδοσης

Η παραλαβή γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 από την αρµόδια
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός &
ποσοτικός έλεγχος (αρ 208 Ν. 4412/2016). Τόπος παράδοσης ορίζεται το ∆ηµαρχείο του
∆ήµου Πειραιά (Ι.∆ραγάτση 12 – 9ος όροφος, Γρ.4).
Άρθρο 14ο Παράδοση
Ο προµηθευτής θα παραδώσει το υλικό στον ∆. Πειραιά (Ιακ. ∆ραγάτση 12 – 9ος όροφος )
. Εάν κατά την παράδοση εγκατάσταση και δοκιµή για την σωστή λειτουργία από το πιο
πάνω αναφερόµενο τµήµα του υλικού διαπιστωθούν ελλείψεις θα αναφερθούν µε έκθεση
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στο προµηθευτή ο οποίος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
αποκατάσταση των δυσλειτουργιών.
Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί, µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
και µέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, (παρ. 209) επιβάλλεται πρόστιµο
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα (αρ. 207 του Ν.
4412/2016).
Άρθρο 15ο :

Πληρωµή

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει για το 100% της αξίας έκαστης Οµάδας, µετά την
οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, µε την έκδοση χρηµατικού
εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά (άρθρο 200
παρ. 1 εδ. Α του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 16ο :

Φόροι - κρατήσεις

Όλες οι δαπάνες της προµήθειας, της µεταφοράς και της εκφόρτωσης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόµων φόρους,
τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει
το ∆ήµο. Επίσης ο ανάδοχος θα βαρύνεται
α) µε κράτηση ύψους 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, κάθε πληρωµής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (άρθρο
44 Ν. 4605/2019) για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
β) µε κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ,
γ) µε 8% φόρο εισοδήµατος και
δ) µε ασφαλιστικές εισφορές.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Άρθρο 17ο :

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση
της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε
ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης
η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή
µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 18ο :

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος σε περίπτωση ελαττώµατος του λογισµικού ή της εγκατάστασης, είναι
υποχρεωµένος να ανταποκρίνεται και να επιδιορθώνει τη βλάβη σε χρόνους που ορίζονται
ανά λογισµικό στην τεχνική περιγραφή (κεφάλαιο 1).
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Άρθρο 19ο :

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου

Ο προµηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει αυτή, µε
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε η
αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση, επιβάλλονται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις.
Μετά την έκπτωση αναδόχου, εξαιτίας της µη υπογραφής της σύµβασης, επαναλαµβάνεται
η διαδικασία κατακύρωσης, µε την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (άρθρο 43 παρ. 13 Ν. 4605/2019).
Άρθρο 20ο :

Ατυχήµατα - Ζηµιές

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα
µηχανήµατά του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ ΙΚΑ, και
λοιπών ταµείων και η καταβολή των κάθε φύσης εκτάκτων χρηµατικών παροχών του
εργατοτεχνικού προσωπικού του ή υπό τύπου δώρου ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνη από ατυχήµατα στο
εργαζόµενο προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που
προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων, σε ξένη
ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων, του αναδόχου όντως
υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς, ακόµη κι αν αυτό
δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψή του, αλλά σε τυχαίο γεγονός.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ……/……/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Α. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ

Μ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

Α. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Αγορά λογισµικού (υπηρεσία) για τις
Υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12
Πειραιάς ΤΚ 18535
Πληροφορίες: Α. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
Τηλ.: 2132022407

Προϋπ/σµός: 60.000 € πλέον ΦΠΑ
CPV: 48000000-8

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑ∆Α 1 – Λογισµικό Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝΑ∆Α

1

Λογισµικό Κοινωνικών Υπηρεσιών

Τεµάχια

1

2

Φιλοξενία στο cloud
& SSL

Τεµάχια

1

3

Παραµετροποίηση και Εκπαίδευση

Ώρες

50

Α/Α

ΠΛΗΘΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Σύνολο µε ΦΠΑ 24%

ΟΜΑ∆Α 2 – Λογισµικό Βρεφονηπιακών Σταθµών

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Α/Α

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΛΗΘΟΣ

1

Λογισµικό Βρεφονηπιακών Σταθµών

Τεµάχια

1

2

Φιλοξενία στο cloud
& SSL

Τεµάχια

1

3

Παραµετροποίηση και Εκπαίδευση

Ώρες

50
Σύνολο
ΦΠΑ 24%

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
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Α/Α

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝΑ∆Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Σύνολο µε ΦΠΑ 24%

ΟΜΑ∆Α 3 – Λογισµικό Νοµικών Υποθέσεων

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Α/Α

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΛΗΘΟΣ

1

Λογισµικό Νοµικών Υποθέσεων

Τεµάχια

1

2

Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση

Ώρες

15

3

Εκπαίδευση

Ώρες

30

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Σύνολο µε ΦΠΑ 24%

ΟΜΑ∆Α 4 – Λοιπά Λογισµικά

Α/Α

1

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝΑ∆Α

Σχεδιαστικό πρόγραµµα (π.χ. Autocad LT)

Άδειες χρήσης
(ετήσιες)

2

Λογισµικό Επεξεργασίας Εικόνας (π.χ. Photoshop)

3

Πρόγραµµα Κατασκευής Εκδόσεων (π.χ.
InDesign)

4

Πρόγραµµα Κατασκευής και Επεξεργασίας PDF
αρχείων (π.χ. Nitro Pro)

5

Πρόγραµµα Ανάγνωσης και Επεξεργασίας PDF
αρχείων (π.χ. PDF-xchange Pro)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

10

Άδειες χρήσης
(ετήσιες για 2
έτη)
Άδειες χρήσης
(ετήσιες για 2
έτη)
Άδειες χρήσης
(απεριόριστης
διάρκειας)
Άδειες χρήσης
(απεριόριστης
διάρκειας)

2

2

6

8
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Σύνολο µε ΦΠΑ 24%

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
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ΟΜΑ∆Α 5 – Λογισµικό Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

Α/Α

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΛΗΘΟΣ

1

Λογισµικό Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης Εγγράφων

Τεµάχια

1

2

Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση

Ώρες

15

3

Εκπαίδευση

Ώρες

30

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Σύνολο µε ΦΠΑ 24%

……., …/…/2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος) …………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης

……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/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:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος
σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / 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
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσηµείωση 3.
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.

1
2
3
4
5
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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.
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 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/ 2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 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 της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ∆/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6243]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ι. ∆ραγάτση 12, 18535]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Απόστολος Καραστάθης]
- Τηλέφωνο: [2132022407, 2132022416]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [tolis@pireasnet.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [ www.piraeus.gov.gr ; www.pireasnet.gr
]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
«Αγορά Λογισµικού ‘Ετους 2019» CPV: 48000000-8
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [6243]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [5]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
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 αρµόδιοι1 :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή
ή µεσαία επιχείρηση1;

Απάντηση:
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Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»1 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);

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου
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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:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο
κατάλογο1:
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 ∆ 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 στην αναθέτουσα αρχή 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:

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από
κοινού µε άλλους1;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ 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:
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]

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:
Απάντηση:
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 …):

Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ1
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 ΤΕΥ∆ 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.

∆: 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 την αναθέτουσα αρχή 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:
[…]
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Εάν η αναθέτουσα αρχή 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).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες1
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση1·
• δωροδοκία1,1·
• απάτη1·
• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες1·
• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας1·
• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων1.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:
Απάντηση:

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου1 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;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]1
Εάν ναι, αναφέρετε1:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……]
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]1
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)1;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν1:

[] Ναι [] Όχι

[……]

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
ασφάλισης1, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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; ∆ιευκρινήστε:
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 ;1
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 1
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
τις υποχρεώσεις του

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
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Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις1 :
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:
- ∆ιευκρινίστε 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 συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις1
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα1;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

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: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

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

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

[…...........]
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Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων1, λόγω της
συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης;
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:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]

[] Ναι [] Όχι
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης1;
[...................…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
[] Ναι [] Όχι
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια1 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:
[……]
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει
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
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής 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;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή 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

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
αναφέρονται1, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή 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
δωρεάν1.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 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 ∆ήλωσης για
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(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: Αγορά λογισµικού έτους 2019»,
CPV: 48000000-8
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

