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ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
συστημάτων IP τηλεφωνίας και IP
τηλεομοιοτυπίας
της
Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις:
1.1
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»με όλες τις τροποποιήσεις αυτού,
1.2
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)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
1.3 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
1.4
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
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»,
1.6
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
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1.7 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
1.8
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
1.9
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
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
1.10 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
1.11 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
1.12 του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
1.13 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,
1.14 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
1.15 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
1.16 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.17 του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
1.18 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
1.19 την από 11/09/2019 (ΥΟΔΔ 715) Απόφαση περί «Διορθώσεων σφαλμάτων»
2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1 την με αριθμ. Α1α/οικ.59425 Απόφαση (ΥΟΔΔ 578) «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού του Υπουργείου Υγείας».
2.2
την Απόφαση περί «ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
(ΦΕΚ 3105/Β΄/02-08-2019).
2.3
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.4
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.
2.5
Την με αρ. πρωτ. A5β/Φ1011/ΓΠ οικ 50209/3-7-2019 Απόφαση με θέμα «Έγκριση Σκοπιμότητας
για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP
τηλεομοιοτυπίας (FolP) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας» (19REQ005271177 2019-07-15).
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2.6
Tην με αρ. πρωτ. Β3α/ΓΠοικ.51315/5-7-2019 Απόφαση με θέμα : «Ανάληψη υποχρέωσης και
δέσμευση πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ και προέγκριση ποσού 25.500,00€» για το έτος 2020 από τον
Φ1015/201-Λογαριασμός 2420389001 (ΑΔΑ: 68ΔΚ465ΦΥΟ-Δ12 19REQ005271177 2019-07-15).
3. Τα κάτωθι έγγραφα:
3.1 Το από 15-7-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3.2 Το γεγονός ότι, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ (δέσμευση πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ για το 2019 και προέγκριση ποσού 25.500,00€» για το
έτος 2020 και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του Φ1015/201-Λογαριασμός 2420389001.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP) της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας
Το παρόν έργο, περιγράφεται από τον κωδικό είδους CPV 7250000-0 «Υπηρεσίες
πληροφορικής».
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, για
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ήτοι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.
2. Το κριτήριο κατακύρωσης-- Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP) της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,-- είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές, σε Ευρώ
(€) και σύμφωνα με τα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αριθμ. 7/2019 Διακήρυξης, η
οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι έξι
χιλιάδων ευρώ (ήτοι 26.000,00 €) του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου και θα βαρύνει τον Φ
1015/201 Λογαριασμός 2420389001.
4. O χρόνος και τόπος παράδοσης

Πιο συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου απεικονίζεται στον παρακάτω
πίνακα:
Φάσεις του έργου
1η Φάση: Υπηρεσίες συντήρησης
Υποστηριξης

Διάρκεια
Το μέγιστο για ένα έτος από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
του έργου
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Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει παρασχεθούν στο τόπο που θα υποδείξει το Τμήμα
Μηχανογραφικών Υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας..

5. Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:
Με το πέρας κάθε εξαμήνου και την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των προσφερόμενων
υπηρεσιών από την αρμόδια Α΄ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η Α.Α. θα
καταβάλει το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την συνολική οικονομική προσφορά διαιρεμένο
διά δύο.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, και
επιβαρύνονται με τις κατωτέρω κρατήσεις (άρθρο 200 Ν 4412/2016):
α) φόρος εισοδήματος 8% για υπηρεσίες. (άρθρο 64 Ν.4172/2013)
καθώς και
β) κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 44/Ν4605/2019.
επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
γ) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ
Ν4412/16 άρθρο 350, παρ.3.
επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
7. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η ημέρα Τρίτη 22-10-2019 και ώρα
11:00 π.μ. και τόπος η έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας – 3ος όροφος
Γραφείο 5, Αριστοτέλους 19, Αθήνα ΤΚ 10433.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την ίδια ημέρα του διαγωνισμού,
δηλαδή μέχρι την Τρίτη 22-10-2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Γενικό Πρωτόκολλο του
Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 19, ισόγειο).
Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο
εισερχομένων της Υπηρεσίας.
8. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Α΄
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής:
«Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσης
(Γενικοί Όροι διακήρυξης διαγωνισμού).
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10. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό
εκπροσώπησης.
11. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδης
αποκλίσεις από τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή
ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη παρούσα Διακήρυξη, γίνεται μετά
από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και την έκδοση σχετικής
απόφασης από την Υπηρεσία.
12. Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη μέχρι τη
λύση της σύμβασης που θα υπογραφεί.
13. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μιας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την
ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
14. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες
ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί
να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
15. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6)
ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, εξετάζονται μόνο εάν η
Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομείναντος
χρόνου.
16. Η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει σύμφωνα
με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
17. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της διακήρυξης.
18. H πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Α΄ Μέρος της παρούσης
(Ειδικοί Όροι διακήρυξης διαγωνισμού).
19. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156,
υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά
ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
5
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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.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με τελεσίδικη απόφαση
του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία
Εμπορίου.
- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις
αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
20. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα
παρακάτω Μέρη που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1.
2.
3.

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

21. Ο φάκελος της προσφοράς -Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση
συμμετοχής προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου
προσφοράς (προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του
Υπουργείου) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής
πρόσκλησης.
Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
Συγκεκριμένα :
Α. (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται:
Α.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)
Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον (υπό) φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι:
6
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Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και
αντίγραφο), όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές
προδιαγραφές (ΜΕΡΟΣ Β΄) της Διακήρυξης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα
συμπεριλαμβανομένου και τα παραρτήματα αυτού.
Στην εν λόγω προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης

Γ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι:
Εντός του υποφακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς
(πρωτότυπο και αντίγραφο), όπου, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο.
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του
κάτωθι πίνακα Τεχνικής και οικονομικής προφοράς:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

Α/Α

1.1.α

Περιγραφή

1

2

3

4

5

6

Απαιτούμ
ενη
Ποσότητα

Προσφερόμ
ενη
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(χωρίς
ΦΠΑ)

Τιμή
Μονάδας
(με ΦΠΑ)

Σύνολο
(χωρίς
ΦΠΑ)

Σύνολο
(με
ΦΠΑ)

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής
Υποστήριξης συστήματος IP
Τηλεφωνίας (VoIP), σε έτη:

1

1.1.β

Tεχνική υποστήριξη 24x7x4 /
Change Requests σε έτη:

1

1.2

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής
Υποστήριξης συστήματος IP
Τηλεομοιοτυπίας (FoIP), σε έτη:

1

Γενικό Σύνολο

Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να περιλαμβάνει και τον παραπάνω
πίνακα, χωρίς τιμές, στον οποίο πρέπει να συμπληρωθούν μόνο η στήλη 2
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του
παραπάνω πίνακα, στον οποίο όμως θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά όλες οι στήλες.

Η Προσφορά θα υποβληθεί σε αριθμό αντιτύπων όπως αναφέρονται παρακάτω:

7
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ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έντυπο ΤΕΥΔ

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Τεχνική Προσφορά

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Οικονομική
Προσφορά

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτή.
Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται στο σύνολο των
ειδών ολογράφως και αριθμητικώς.

22. Η αποσφράγιση του εντύπου ΤΕΥΔ, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα
πραγματοποιηθεί—την Τρίτη 22-10-2019 και ώρα 11:00 στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Υγείας – 3ος όροφος Γραφείο 5, Αριστοτέλους 19, Αθήνα ΤΚ 10433.

`Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση της προμήθειας. Η
αποσφράγιση και αξιολόγηση του ΤΕΥΔ, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δύναται να
πραγματοποιηθεί σε μία συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής.
Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς είναι η Επιτροπή (Α) που
ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3.ε./Γ.Π.οικ. 99860/21-12-2018 Απόφαση με τις
τροποποιήσεις όπως αυτές ισχύουν (ΑΔΑ:66ΙΔ465ΦΥΟ-ΟΛΛ-2)

23. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Αυτοτελές Τμήμα Προμήθειών του
Υπουργείου Υγείας, (Αριστοτέλους 17, Αθήνα, 5ος όροφος, Γραφείο 13), κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 12.00μ.μ. - 14.00μ.μ.

24. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της
Δ/ξης (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή και στις
εξής ιστοσελίδες στο διαδίκτυο:
Α. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.moh.gov.gr).
Β. Στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Ηλεκτρονική
Διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Συν.: Το Αρ. 7/2019 Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού
8
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά):
1. Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Υγείας
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υγείας
4. Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Αυτοτελή Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης– Τμήμα Διαχείρισης Έργων ΤΠΕ
6. κ. Θ. Κελεπούρη, Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης
7. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Υπηρεσιών – Τμήμα Α΄
8. Αυτοτελές Τμήμα Προμήθειών

9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 7/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP
τηλεομοιοτυπίας (FolP) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

ΑΘΗΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού
Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την ετήσια τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου
εξοπλισμού, λογισμικού και παραμετροποίησης IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FoIP) μέσω
του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στο χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα μας.
Σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των υπηρεσιών IP τηλεφωνίας και IP
Τηλεομοιοτυπίας αλλά και η υλοποίηση αλλαγών στην παραμετροποίηση του υφιστάμενου
εξοπλισμού/λογισμικού, εφόσον αυτές καλύπτονται από τις δυνατότητες του λογισμικού και τις
αντίστοιχες άδειες χρήσης.
Στο έργο δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις αδειών λογισμικού και οι Major Upgrades αναβαθμίσεις
του λογισμικού.
Το παρόν έργο, περιγράφεται από τον κωδικό είδους CPV 72500000-0 «Υπηρεσίες πληροφορικής».
Το Υπουργείο Υγείας (στο εξής Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό «Για την παροχή
«Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP) της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (όπως περιγράφονται στο Μέρος Β΄- Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.000,00 Ευρώ
(έως 26.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ 1015 Λογαριασμός 2420389001 και θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους
Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1.
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ. Συνεταιρισμοί
δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη.
Άρθρο 2.
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

2.1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία του
άρθρου 92 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης,
τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια
12

ΑΔΑ: ΩΕΣΣ465ΦΥΟ-7ΨΝ

19PROC005661216 2019-10-07

2.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.2.1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης που δεν διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, οι
προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο αριθμός της διακήρυξης
δ) ο τίτλος της σύμβασης,
ε) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής),
στ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
2.2.2. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει
τους δυο (2) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους υποφακέλους:
α). Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Έντυπο ΤΕΥΔ» κατά τα οριζόμενα στην παρ.
β) του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016.
β). Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»
γ). Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 7/2019

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP) της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας»

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:

/ /2019

Αποστολέας:
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική αίτηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του
κυρίως φακέλου προσφοράς και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του
υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, από τον κοινό
εκπρόσωπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία
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ή από τους εκπροσώπους όλων των μελών). Στην αίτηση αναφέρονται και τα στοιχεία του
ορισμένου, τυχόν, αντικλήτου.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά
στοιχεία ως εξής:

Α. «ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος).
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει
τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από
την παρούσα Διακήρυξη.
Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος
περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά
απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη.
Οι ως άνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η Προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρει την υπογραφή του
Υποψηφίου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του Πρωτοτύπου θα πρέπει
επίσης να υπογράφονται από ένα εκ των ανωτέρω προσώπων.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία, η προσφορά να
υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης.
Η Προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε αριθμό
αντιτύπων όπως αναφέρονται παρακάτω:

ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ (ΤΕΥΔ)

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Τεχνική Προσφορά
Οικονομική
Προσφορά

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο
Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτή η
Προσφορά.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο ανάδοχο να αναφέρει
σε συνοδευτικό πίνακα τις επεξηγήσεις τους.
Αντιπροσφορά ή εναλλακτική της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια
Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
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Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε
χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε
όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη σε κάθε σελίδα από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, η δε Επιτροπή διενέργειας,
κατά τον έλεγχο, μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας (άρθρο 101, Ν4412/16)
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου - Απορρίπτονται Προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Α. (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται:
Α.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)
Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον (υπό) φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι:
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και
αντίγραφο), όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές
προδιαγραφές (ΜΕΡΟΣ Β΄) της Διακήρυξης συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα
συμπεριλαμβανομένου και τα παραρτήματα αυτού.
Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να περιλαμβάνει και τον παρακάτω
πίνακα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, χωρίς τιμές, στον οποίο πρέπει να συμπληρωθεί
μόνο η στήλη 2.
Στην εν λόγω προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης

Γ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι:
Εντός του υποφακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς
(πρωτότυπο και αντίγραφο), όπου, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο.
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του
κάτωθι πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Κ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1.1.α

Περιγραφή

1

2

3

4

5

6

Απαιτούμ
ενη
Ποσότητα

Προσφερόμ
ενη
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(χωρίς
ΦΠΑ)

Τιμή
Μονάδας
(με ΦΠΑ)

Σύνολο
(χωρίς
ΦΠΑ)

Σύνολο
(με
ΦΠΑ)

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής
Υποστήριξης συστήματος IP
Τηλεφωνίας (VoIP), σε έτη:

1

1.1.β

Tεχνική υποστήριξη 24x7x4 /
Change Requests σε έτη:

1

1.2

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής
Υποστήριξης συστήματος IP
Τηλεομοιοτυπίας (FoIP), σε έτη:

1

Γενικό Σύνολο

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του
παραπάνω πίνακα, στον οποίο όμως θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά όλες οι στήλες.

Άρθρο 3:
Χρόνος ισχύος προσφορών
3.1 Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
3.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει την ισχύ της. Η παράταση μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Για τους οικονομικούς
φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα
λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περίπτ. α και 97 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 4.
Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμέτοχης, (έντυπο ΤΕΥΔ) των τεχνικών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση
της επιτροπής (Άρθρο 117 παρ 4 Ν.4412/2016).
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μιας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την
ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ 3 Ν.4412/2016).
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4.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Α Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού).
4.2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη.
4.3. Η αποσφράγιση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, με την παρακάτω
διαδικασία:
4.3.1. Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος και μονογράφεται το έντυπο ΤΕΥΔ .
4.3.2. Στη συνέχεια εξετάζεται η ορθότητα και η πληρότητα αυτών. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την
ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από τα την πρόσκληση.
4.3.3 Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση του εντύπου ΤΕΥΔ,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό.
4.3.4 Στη συνέχεια και μετά την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, ορίζεται ημερομηνία η
οποία θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) δύο τουλάχιστον
μέρες νωρίτερα, για το πότε θα αποσφραγισθούν οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των
υποψήφιων Αναδόχων, των οποίων η συμπλήρωση του εντύπου ΤΕΥΔ κρίθηκε αποδεκτή.
4.3.5 Οι φάκελοι των οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ένδικων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
4.3.6. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη της.
4.4. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των
τιμών που προσφέρθηκαν.
4.5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του ¨προσωρινού ανάδοχου¨
δηλαδή του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016,
σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, των οποίων έγινε
αποδεκτή η προσφορά, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία
(fax), δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι
δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα
δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο
οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών.
4.6. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους
τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές πλην του
αναδόχου.
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Άρθρο 5:
Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

5.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
5.2 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις
παραγράφους του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016,
είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία,
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
5.4 Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει
τιμής, οι οικονομικοί φορείς που έχουν προκριθεί έχοντας υποβάλλει προσφορές με την ίδια
ακριβώς τιμή (Συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ), η αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με
κλήρωση (Άρθρο 90 του Ν 4412/2016).
Άρθρο 6:
Δικαιολογητικά κατακύρωσης (Έντυπο ΤΕΥΔ)
6.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός
φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση
Α.1.β του άρθρου 2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
6.2 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία κοινοποίησης
της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
6.3 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:
 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
 Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
των διαχειριστών και του προσωπικού.
 Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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Άρθρο 7.
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης
7.1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:
7.11. Την κατακύρωση της προμήθειας (στο σύνολο ή κατά τμήματα) σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στον Ν. 4412/2016.
7.1.2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (στο σύνολο ή κατά τμήματα),
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.4412/2016
7.2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα
Ανάδοχο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν.4412/2016.
7.3. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να υποβάλλει εντός
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης. Εάν δεν προσκομισθούν εντός των προαναφερόμενων ημερών δύναται ο
προσωρινός ανάδοχος να ζητήσει παράταση μόνο με αποδεικτικά έγγραφα που να
αποδεικνύει ότι έχει αιτηθεί εμπρόθεσμα τη χορήγηση των δικαιολογητικών που δεν έχει
καταθέσει. (Ν 4605/2019 Άρθρο 43 Παρ. 12 β).
Άρθρο 8.
Κατάρτιση της Σύμβασης
8.1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
8.2. Υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, το κείμενο της οποίας
επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη (Σχέδιο Σύμβασης). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο
κείμενο της Σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου, με την οποία συμμετείχε
αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης, ούτε καθ’
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου.
8.3. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως Προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
8.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από
συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. Η απόφαση αυτή δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
8.5. Η Σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των ανατιθέμενων
υπηρεσιών, οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 135 του Ν. 4412/2016.
8.6. Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.

Άρθρο 9.
Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης – Αποκλεισμός
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
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9.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση βάσει των προβλεπομένων του Ν.
4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.2 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 εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
9.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
β) εάν ο οικονομικός φορέας 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,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 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 ο οικονομικός φορέας 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
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είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 79 του Ν.
4412/2016,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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,
η) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.
9.4 Για τους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης καθώς και τις τυχόν κατά περίπτωση επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις,
εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
9.5 Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει
στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων
1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει
την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 μπορεί
να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 74 του
Ν. 4412/2016.
9.6 Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα
καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού και κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41
του Ν. 4412/2016 και κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόμενο οικονομικό
φορέα.
Άρθρο 10. Εγγυήσεις
10.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός
Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης(άρθρο 72, παρ. 1
βάσει του Ν. 4412/16).
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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.
10.2 Η εγγύηση του παρόντος άρθρου εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
21

ΑΔΑ: ΩΕΣΣ465ΦΥΟ-7ΨΝ

19PROC005661216 2019-10-07

της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να
εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
10.3 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του
παραρτήματος Α΄. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης
τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη,
εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα
Διακήρυξη.
Άρθρο 11.
Διοικητικές Προσφυγές
Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους
νομιμότητας και ουσίας, της οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την
αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.
4412/2016.
Ειδικότερα, ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του
διαγωνισμού όργανο, ως εξής:
•
Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
•
Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
•
Η ένσταση (άρθρο 127 Ν4412/16) υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η
οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός
προθεσμίας δέκα (10) 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 Δημοσίου 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 γίνεται δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 12.
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται
στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη
γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο υποψήφιος Ανάδοχος
κατά την διάρκεια της Σύμβασης.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα.
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Άρθρο 13.
Ανωτέρα βία
Σε όσες περιπτώσεις ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης
προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει
εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 14.
Διαδικασία επίλυσης διαφορών
Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο Υγείας οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από
κοινού ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
Σύμβασης.
Κάθε διαφορά σχετική με τη Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων
προσυμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης), επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, και
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας, και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (δικονομικό και
ουσιαστικό).
Άρθρο 15.
Σειρά Ισχύος
Μετά την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, η σειρά ισχύος της
Σύμβασης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ορίζεται ως εξής:
Σύμβαση
Κατακύρωση
Προσφορά
Διακήρυξη

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Προϋπολογισμός - Τρόπος Πληρωμής
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι εξι
χιλιάδων ευρώ (ήτοι 26.000,00 €) του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου και θα βαρύνει τον Φ
1015 Λογαριασμός 2420389001.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, και
επιβαρύνονται με τις κατωτέρω κρατήσεις (άρθρο 200 Ν 4412/2016):
α) φόρος εισοδήματος 8% για υπηρεσίες. (άρθρο 64 Ν.4172/2013)
καθώς και
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β) κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 44/Ν4605/2019.
επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
γ) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ
Ν4412/16 άρθρο 350, παρ.3.
επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ(€), με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής
και κατόπιν βεβαίωσης της αρμόδιας Α΄ Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής.
Δεν προβλέπεται προκαταβολή.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας
που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 200 του N. 4412/8-08-16 καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ 431/Β/7-5-98), όπως ισχύει.
2 Τόπος παράδοσης .
Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν στο τόπο που θα υποδείξει το
Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

3 Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:
Με το πέρας κάθε εξαμήνου και την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των προσφερόμενων
υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η Α.Α. θα
καταβάλει το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την συνολική οικονομική προσφορά διαιρεμένο
διά δύο..

Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
της σχετικά με την εκτέλεση της.
4 Παραλαβή του έργου
Η παραλαβή των αγαθών & υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην Σύμβαση, θα
πραγματοποιηθεί από αρμόδια Α΄ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής σε συνεργασία
με την αρμόδια Διεύθυνση (Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Η αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα ενημερωθεί εγγράφως και έγκαιρα σε
συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση (Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών, κατόπιν
ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως, στο οποίο θα
εισηγείται την πληρωμή του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Σε αντίθετη
περίπτωση η επιβολή των νομίμων κυρώσεων (βάσει των προβλεπομένων του Ν. 4412/2016)
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θα διερευνηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στην Αναθέτουσα
Αρχή.
5. Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου
Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης των
υπηρεσιών και για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, καθώς και σε περιπτώσεις που τα
ανωτέρω δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί, ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 218 του Ν 4412/2016.
Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του
Αναδόχου ή και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως άνω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Κατά τα λοιπά, στov Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή
τη Σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016.
6. Τροποποίηση Σύμβασης
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132, 201 του Ν. 4412/2016.
7. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’
εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
1.
Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α)
O Ανάδοχος δεν εκτελεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς
τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
β)
O Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
γ)
Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του,
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
δ)
Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
του επαγγέλματός του
ε)
Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της
Διακήρυξης και της σχετικής Σύμβασης, ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
25

ΑΔΑ: ΩΕΣΣ465ΦΥΟ-7ΨΝ

19PROC005661216 2019-10-07

δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Για τα θέματα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που
προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. Εισαγωγή

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την ετήσια τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου
εξοπλισμού, λογισμικού και παραμετροποίησης IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας
(FoIP) μέσω του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στο χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα μας.
Σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των υπηρεσιών IP τηλεφωνίας και
IP Τηλεομοιοτυπίας αλλά και η υλοποίηση αλλαγών στην παραμετροποίηση του υφιστάμενου
εξοπλισμού/λογισμικού, εφόσον αυτές καλύπτονται από τις δυνατότητες του λογισμικού και τις
αντίστοιχες άδειες χρήσης.
Στο έργο δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις αδειών λογισμικού και οι Major Upgrades
αναβαθμίσεις του λογισμικού.

Β. Υφιστάμενος Εξοπλισμός / Λογισμικό
Α/Α
1
1.1
1.1.1
1.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

BE6K-ST-BDL-K9=

2

R-CBE6K-K9

1

Υπηρεσία IP Τηλεφωνίας (VoIP)
IP PBX SERVER
Cisco BE6000 Medium Density Server Export Restricted SW
(full redundancy and Load sharing Configuration)
VoIP USER LICENSING

1.2.1

Cisco Business Edition 6000-Electronic SW Delivery-Top
Level

1.2.2

BE6K UCM 10X Enhanced User Connect License - Single

UCM-10X-ENH-UCL

577

1.2.3

BE6K UCM 10X Essential User Connect License - Single

UCM-10X-ESS-UCL

48

1.2.4

BE6K UCM 10X CUWL BE Users – Single Fulfilment

UCM-10X-UWLSTD

25

1.2.5

CCX 10.0 Enhanced Seat Qty 1

CCX-10-N-E-LIC

5

CISCO2911-V/K9

2

1.3

VOICE GATEWAY

1.3.1

Cisco 2911 Voice Bundle PVDM3-16 UC License PAK
CUBE10 (Load Sharing Configuration)

1.3.2

Unified Border Element Enterprise License – 100 sessions

FL-CUBEE-100

2

1.3.3

PVDM3 16-channel to 128-channel factory upgrade

PVDM3-16U128

2

2

FL-

Υπηρεσία IP Τηλεομοιοτυπίας (FoIP) - FAX SERVER

2.1

GFI Fax Maker Virtual Server (4 Fax Lines)

1

2.2

Additional GFI Fax Maker Fax Lines SMA

6

2.3

GFI Fax Maker SMA (Fax Users)

80
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2.4

XCAPI Basic Version & XCAPI-Fax T.38 - and SoftfaxExtension – 2 Lines

5

Γ. Προδιαγραφές του Έργου
Αναλυτικά περιγράφονται τα είδη – υπηρεσίες του έργου στον πίνακα συμμόρφωσης που
ακολουθεί:
Α/Α
1.

1.1

1.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής Υποστήριξης συστήματος
IP Τηλεφωνίας (VoIP), σε έτη:
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
υλικού, λογισμικού και παραμετροποίησης για την υφιστάμενη
εγκατάσταση του πίνακα Β.1, και πρέπει κατ’ ελάχιστον να
περιλαμβάνει:
 υπηρεσίες διερεύνησης και επίλυσης δυσλειτουργιών του
λογισμικού ή της παραμετροποίησης
 εργασίες αντικατάστασης υλικού που παρουσιάζει βλάβη ή
δυσλειτουργία
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει συμβόλαιο υποστήριξης του
Κατασκευαστή για το υλικό τηλεφωνίας (πίνακας B.1.1 IP PBX Server &
B.1.3 Voice Gateway Hardware), με όρους απόκρισης και
αποκατάστασης βλαβών εντός τεσσάρων (4) ωρών 24Χ7, από την
αναγγελία της βλάβης που θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή
email, εφόσον δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης υποστήριξης για το
εν λόγω υλικό από τον Κατασκευαστή (end of Support).

1 Έτος

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη του μοναδικού σημείου
αναφοράς ως Κέντρο Διαχείρισης Βλαβών – HelpDesk μεταξύ των
κατασκευαστών και της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας του
εγκατεστημένου λογισμικού (πίνακας B.1.1 IP PBX Server & B.1.2.
Voice Gateway Software), με όρους απόκρισης και αποκατάστασης
βλαβών εντός τεσσάρων (4) ωρών 24Χ7, εφόσον δεν έχει παρέλθει η
ημερομηνία λήξης υποστήριξής του από τον Κατασκευαστή (end of
Support).
1.3

Στα πλαίσια της διασφάλισης της καλής λειτουργίας θα πρέπει να
περιλαμβάνονται οι δυνατότητες για: Δημιουργία Trouble Ticket, bug
fixes της εγκατεστημένης έκδοσης λογισμικού ή και security patches και
minor updates.
Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη του μοναδικού σημείου
αναφοράς ως Κέντρο Διαχείρισης Βλαβών – HelpDesk μεταξύ των
κατασκευαστών και της Αναθέτουσας Αρχής.

28

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ

ΑΔΑ: ΩΕΣΣ465ΦΥΟ-7ΨΝ

19PROC005661216 2019-10-07
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για
την παραπάνω υφιστάμενη εγκατάσταση για αιτήματα που αφορούν σε
αλλαγές στην παραμετροποίηση (Change requests) εφόσον αυτές οι
αλλαγές καλύπτονται από τις δυνατότητες του εγκατεστημένου
υλικού/λογισμικού, με όρους απόκρισης και υλοποίησης αλλαγών, εντός
τεσσάρων (4) ωρών 24Χ7, από την αναγγελία του αιτήματος, που θα
πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή email,
1.4

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω αλλαγές:
 Προσθήκη / registration τηλεφωνικής συσκευής
 Προσθήκη/αφαίρεση φραγών συσκευών
 Προσθήκη/αφαίρεση pickup groups συσκευών
 Προσθήκη/αφαίρεση hunt pilots
 Παραμετροποίηση MGCP Voice Gateway
 Παραμετροποίηση προ-απάντησης
 Λήψη / ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας
 Minor software upgrades

ΝΑΙ

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

1.5

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει στην έδρα του το κατάλληλα
εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να εξακριβώνει και να
αποκαθιστά το εκάστοτε πρόβλημα, εφόσον είναι αυτό τεχνικά εφικτό,
από την έδρα του μέσω λογισμικού απομακρυσμένη υποστήριξης. Το
λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη υποστήριξη
θα συμφωνηθεί με την αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.

ΝΑΙ

Επιτόπια (On Site) Υποστήριξη
1.6

2.

2.1

Ο Ανάδοχος οφείλει για προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν με
απομακρυσμένη πρόσβασή ή για προβλήματα που κρίνονται ιδιαίτερα
σημαντικά, να διαθέτει on site παρουσία με το κατάλληλα ειδικευμένο
προσωπικό

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής Υποστήριξης συστήματος
IP Τηλεομοιοτυπίας (FoIP) , σε έτη:
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει Υπηρεσίες Συντήρησης - Τεχνικής
Υποστήριξης για την υφιστάμενη εγκατάσταση (πίνακας B.2 Υπηρεσία
IP Τηλεομοιοτυπίας (FoIP) - FAX SERVER), για υπηρεσίες διερεύνησης
και επίλυσης δυσλειτουργιών του λογισμικού ή της παραμετροποίησης
του GFI FAX Server συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με την
λειτουργία του, Windows Services.

ΝΑΙ

1 Έτος

ΝΑΙ

Η υποστήριξη του φυσικού server (H/W), του MS Windows Server και
της υποδομής Hyper-V δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου.

2.2

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη του μοναδικού σημείου
αναφοράς ως Κέντρο Διαχείρισης Βλαβών – HelpDesk μεταξύ των
κατασκευαστών και της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει Υπηρεσίες Συντήρησης - Τεχνικής
Υποστήριξης 24ώρες x 7ημέρες, για την υφιστάμενη εγκατάσταση
Virtual Server του Πίνακα B.2, με
 6 ώρες απόκριση,
 36 ώρες απομακρυσμένη υποστήριξη,
 16 ώρες επιτόπια υποστήριξη (on site),
από την ώρα αναγγελίας της βλάβης, που θα πραγματοποιείται μέσω
τηλεφώνου ή email.
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Απομακρυσμένη Υποστήριξη
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει στην έδρα του το κατάλληλα
εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να εξακριβώνει και να
αποκαθιστά το εκάστοτε πρόβλημα, εφόσον είναι αυτό τεχνικά εφικτό,
από την έδρα του μέσω λογισμικού απομακρυσμένη υποστήριξης. Το
λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη υποστήριξη
θα συμφωνηθεί με την αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.

2.3

ΝΑΙ

Δ. Χρονοδιάγραμμα
Φάσεις έργου

Διάρκεια

1η Φάση: Υπηρεσίες Συντήρησης - Υποστήριξης

Το μέγιστο για ένα έτος από
την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης του έργου

Ε. Προϋπολογισμός - Αξιολόγηση Προσφορών - Είδος Διαγωνισμού
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων
ευρώ (ήτοι 26.000,00 €) του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Α΄ Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμού. Οι προσφορές θα κριθούν με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών
Ζ. Πίνακας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς

Α/Α

1.1.α

Περιγραφή

1

2

3

4

5

6

Απαιτούμ
ενη
Ποσότητα

Προσφερόμ
ενη
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(χωρίς
ΦΠΑ)

Τιμή
Μονάδας
(με ΦΠΑ)

Σύνολο
(χωρίς
ΦΠΑ)

Σύνολο
(με
ΦΠΑ)

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής
Υποστήριξης συστήματος IP
Τηλεφωνίας (VoIP), σε έτη:

1

1.1.β

Tεχνική υποστήριξη 24x7x4 /
Change Requests σε έτη:

1

1.2

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής
Υποστήριξης συστήματος IP
Τηλεομοιοτυπίας (FoIP), σε έτη:

1

Γενικό Σύνολο
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Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να περιλαμβάνει και τον παραπάνω
πίνακα, χωρίς τιμές, στον οποίο πρέπει να συμπληρωθούν μόνο η στήλη 2
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων, πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του
παραπάνω πίνακα, στον οποίο όμως θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά όλες οι στήλες.

Η. Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:
Με το πέρας κάθε εξαμήνου και την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των προσφερόμενων
υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η Α.Α. θα
καταβάλει το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την συνολική οικονομική προσφορά διαιρεμένο
διά δύο.

Θ. Ρήτρες

a.

σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου του Χρόνου Απόκρισης ή του
Χρόνου Επίλυσης – Αποκατάστασης για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, θα επιβάλλεται
στον Ανάδοχο, για κάθε ώρα καθυστέρησης, ρήτρα ίση με 0,1% (και με ανώτερο όριο το
10%) επί του συμβατικού τιμήματος της ετήσιας αξίας με ΦΠΑ της αντίστοιχης Υπηρεσίας,
όπως αυτή περιγράφεται στην οικονομική προσφορά του (παράγραφος «Ζ. Πίνακας τεχνικής
και οικονομικής προσφοράς»).

b.

σε περίπτωση ολικής μη διαθεσιμότητας των συστημάτων και υπηρεσιών που
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο, για κάθε ώρα μη διαθεσιμότητας, ρήτρα ποσού
ίσο με το 0,3% (και με ανώτερο όριο το 30%) επί του συμβατικού τιμήματος της ετήσιας
αξίας της αντίστοιχης Υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στην οικονομική προσφορά του
(παράγραφος «Ζ. Πίνακας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς»).

Ι. Τόπος παράδοσης
Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είδη θα πρέπει να παρασχεθούν στο τόπο που θα υποδείξει το
Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.
Κ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

2.

3.

4.

Σε περίπτωση που σε επιμέρους κριτήριο των πινάκων συμμόρφωσης προτείνεται
τεκμηριωμένα βελτιωμένη τεχνικά λύση η οποία βασίζεται στις υπάρχουσες προδιαγραφές,
δύναται να αξιολογηθεί ποιοτικά και να γίνει αποδεκτή
Θα πρέπει να παραδοθεί και αντίγραφο της προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή στην οποία να
υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ελληνικών και αγγλικών χαρακτήρων σε μη επανεγράψιμο
μέσο - CD
Να υπάρχει ενιαία αρίθμηση σελίδων στα τεχνικά φυλλάδια η οποία να χρησιμοποιείται
υποχρεωτικά στις παραπομπές των πινάκων συμμόρφωσης. Επίσης είναι επιθυμητό να
υπάρχει επισήμανση των αντίστοιχων σημείων στα τεχνικά φύλλα
Όλα τα κριτήρια των πινάκων συμμόρφωσης είναι υποχρεωτικά εκτός από αυτά που ρητώς
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5.

6.

αναφέρονται ως επιθυμητά ή προαιρετικά
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης
αιτίας.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.

Λ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού,
τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής».
Αναλυτικά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:
a.

b.

c.
d.

e.

Εταιρική πιστοποίηση Gold Certified Partner, η οποία να έχει εκδοθεί από την εταιρεία
Cisco (κατασκευάστρια δικτυακού εξοπλισμού που έχει ο Φορέας στις εγκαταστάσεις του όπως
βεβαιώνεται και στη παρ. «Α. Υπάρχων Εξοπλισμός/ Λογισμικό»). Επίσης να διαθέτει
εξειδικευμένο προσωπικό με πιστοποιήσεις στις ακόλουθες αρχιτεκτονικές: Data Center
Architecture Specialization, Security Architecture Specialization, Collaboration Architecture
Specialization και Enterprise Networks Architecture Specialization
Εταιρική πιστοποίηση της GFI Faxmaker τουλάχιστον 2 μηχανικούς του αναδόχου που
έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια Level 100 και Level 200 της GFI. Επίσης να
διαθέτει 5έτη εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη GFI Faxmaker σε
εγκαταστάσεις με απεριόριστο αριθμό χρηστών.
Πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει ότι διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO
9001:2015) και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού
Πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει ότι διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών ISO 27001:2013 και να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία προκήρυξης του
διαγωνισμού
Οι υπηρεσίες IP τηλεφωνίας και IP Τηλεομοιοτυπίας είναι πλήρως ενσωματωμένες και
αλληλένδετες με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (SIP Trunking,
Αριθμοδότηση, Κύκλωμα πρόσβασης, E-mail Service, κτλ.). Ο Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει
την τεχνική του ικανότητα, προσκομίζοντας βεβαίωση ολοκλήρωσης τουλάχιστον ενός έργου,
την τελευταία 3ετία, με αντίστοιχη υλοποίηση IP τηλεφωνίας και αντίστοιχη υλοποίηση IP
Τηλεομοιοτυπίας, πάνω από το δίκτυο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………………………
Ημερομηνία έκδοσης …………………………...
Προς το «……………………………………..…» (πλήρη στοιχεία)
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. …………………………..
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………..……………

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία) …………………………… οδός
……………………………………………...….. αριθ. ……………. ως Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας,
ως αγοραστές, Σύμβαση με αρ……….., που θα καλύπτει την υλοποίηση του έργου
…………………………..…………………………………………….., συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. .…..%
ΕΥΡΩ………………………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. 7/2019 Διακήρυξης
«Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης

συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP) της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορων την
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη Σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία)
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής
αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ …………………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της
εταιρείας …………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1)
…………….…………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει
μέσα σε τρεις (03) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της
εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε
όρο της Σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το
οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωσή μας που
απορρέει από την παρούσα.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ΄ αριθμ.

/2019

Για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP)
και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας
Στ… ……..…..…..……….., σήμερα …………. …..…/……/………., μεταξύ των συμβαλλομένων:
αφενός του Υπουργείου Υγείας που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 17-19, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ… ……………………………… …………
…………………………………….., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και
αφετέρου της ………….. εταιρείας με την επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ.
…………………, Δ.Ο.Υ. ………………..) [ή, ενδεχομένως, της ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)
……………………….., β) …………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ… ………………………. (οδός ………………
αριθ. …,), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ...
…………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος»,

Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
2.
Τις διατάξεις:
2.1
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»με όλες τις τροποποιήσεις αυτού,
2.2
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) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
1.3 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
1.7
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
1.8
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»,
1.9
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
1.7 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
1.20 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
1.21 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 Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
1.22 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
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20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α
167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
1.23 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
1.24 του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
1.25 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,
1.26 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία»,
1.27 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
1.28 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
1.29 του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.30 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
1.31 την από 11/09/2019 (ΥΟΔΔ 715) Απόφαση περί «Διορθώσεων σφαλμάτων»
2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1 την με αριθμ. Α1α/οικ.59425 Απόφαση (ΥΟΔΔ 578) «Διορισμός μετακλητού Γενικού
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού του Υπουργείου Υγείας».
2.7
την Απόφαση περί «ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη» (ΦΕΚ 3105/Β΄/02-08-2019).
2.8
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.9
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.
2.10 Την με αρ. πρωτ. A5β/Φ1011/ΓΠ οικ 50209/3-7-2019 Απόφαση με θέμα «Έγκριση
Σκοπιμότητας για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας
(VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας»
(19REQ005271177 2019-07-15).
2.11.Tην με αρ. πρωτ. Β3α/ΓΠοικ.51315/5-7-2019 Απόφαση με θέμα : «Ανάληψη υποχρέωσης και
δέσμευση πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ και προέγκριση ποσού 25.500,00€» για το έτος 2020 από
τον Φ1015/201-Λογαριασμός 2420389001 (ΑΔΑ: 68ΔΚ465ΦΥΟ-Δ12 19REQ005271177 2019-07-15).

2.12. Την υπ’ αριθμ. 7/2019 Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής «……………………………
……………………………………………………………»
2.13. Την από …/…/……. και με αριθμ. πρωτ. …….//…..-….-……. προσφορά του Αναδόχου,
που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακήρυξης.
2.14. Την υπ΄ αριθμ………//……-……-…… Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακήρυξης στον
Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού
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3. Τα κάτωθι έγγραφα:
3.1 Το από 15-7-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3.2 Την υπ’αριθμ………..//…..-…..-……Ανακοίνωση Κατακύρωσης προς ………………………

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Γενικοί Όροι
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
παροχή υπηρεσιών για την ετήσια τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου εξοπλισμού,
λογισμικού και παραμετροποίησης IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FoIP)
μέσω του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στο χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα μας.
Σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των υπηρεσιών IP
τηλεφωνίας και IP Τηλεομοιοτυπίας αλλά και η υλοποίηση αλλαγών στην παραμετροποίηση
του υφιστάμενου εξοπλισμού/λογισμικού, εφόσον αυτές καλύπτονται από τις δυνατότητες
του λογισμικού και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης.
Στο έργο δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις αδειών λογισμικού και οι Major Upgrades
αναβαθμίσεις του λογισμικού.

Το παρόν έργο, περιγράφεται από τον κωδικό είδους CPV 72500000-0 «Υπηρεσίες
πληροφορικής».
ΑΡΘΡΟ 3
Τόπος παράδοσης των υπηρεσιών
Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν στο τόπο που θα υποδείξει το Τμήμα
Μηχανογραφικών Υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας..

ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της.
ΑΡΘΡΟ 5
Τεχνικές Προδιαγραφές

α. Υφιστάμενος Εξοπλισμός / Λογισμικό
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

BE6K-ST-BDL-K9=

2

R-CBE6K-K9

1

Υπηρεσία IP Τηλεφωνίας (VoIP)

1
1.1
1.1.1
1.2

IP PBX SERVER
Cisco BE6000 Medium Density Server Export Restricted SW
(full redundancy and Load sharing Configuration)
VoIP USER LICENSING

1.2.1

Cisco Business Edition 6000-Electronic SW Delivery-Top
Level

1.2.2

BE6K UCM 10X Enhanced User Connect License - Single

UCM-10X-ENH-UCL

577

1.2.3

BE6K UCM 10X Essential User Connect License - Single

UCM-10X-ESS-UCL

48

1.2.4

BE6K UCM 10X CUWL BE Users – Single Fulfilment

UCM-10X-UWLSTD

25

1.2.5

CCX 10.0 Enhanced Seat Qty 1

CCX-10-N-E-LIC

5

CISCO2911-V/K9

2

1.3

VOICE GATEWAY

1.3.1

Cisco 2911 Voice Bundle PVDM3-16 UC License PAK
CUBE10 (Load Sharing Configuration)

FL-

1.3.2

Unified Border Element Enterprise License – 100 sessions

FL-CUBEE-100

2

1.3.3

PVDM3 16-channel to 128-channel factory upgrade

PVDM3-16U128

2

Υπηρεσία IP Τηλεομοιοτυπίας (FoIP) - FAX SERVER

2
2.1

GFI Fax Maker Virtual Server (4 Fax Lines)

1

2.2

Additional GFI Fax Maker Fax Lines SMA

6

2.3

GFI Fax Maker SMA (Fax Users)

80

2.4

XCAPI Basic Version & XCAPI-Fax T.38 - and SoftfaxExtension – 2 Lines

5

β. Προδιαγραφές του Έργου
Αναλυτικά περιγράφονται τα είδη – υπηρεσίες του έργου στον πίνακα συμμόρφωσης που
ακολουθεί:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής Υποστήριξης
συστήματος IP Τηλεφωνίας (VoIP), σε έτη:

1.1

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει Υπηρεσίες Τεχνικής
Υποστήριξης υλικού, λογισμικού και παραμετροποίησης για την
υφιστάμενη εγκατάσταση του πίνακα Β.1, και πρέπει κατ’ ελάχιστον
να περιλαμβάνει:
 υπηρεσίες διερεύνησης και επίλυσης δυσλειτουργιών του
λογισμικού ή της παραμετροποίησης
 εργασίες αντικατάστασης υλικού που παρουσιάζει βλάβη ή
δυσλειτουργία
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1.2

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει συμβόλαιο υποστήριξης του
Κατασκευαστή για το υλικό τηλεφωνίας (πίνακας B.1.1 IP PBX
Server & B.1.3 Voice Gateway Hardware), με όρους απόκρισης και
αποκατάστασης βλαβών εντός τεσσάρων (4) ωρών 24Χ7, από την
αναγγελία της βλάβης που θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή
email, εφόσον δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης υποστήριξης
για το εν λόγω υλικό από τον Κατασκευαστή (end of Support).

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη του μοναδικού σημείου
αναφοράς ως Κέντρο Διαχείρισης Βλαβών – HelpDesk μεταξύ των
κατασκευαστών και της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας του
εγκατεστημένου λογισμικού (πίνακας B.1.1 IP PBX Server & B.1.2.
Voice Gateway Software), με όρους απόκρισης και αποκατάστασης
βλαβών εντός τεσσάρων (4) ωρών 24Χ7, εφόσον δεν έχει παρέλθει
η ημερομηνία λήξης υποστήριξής του από τον Κατασκευαστή (end
of Support).
1.3

Στα πλαίσια της διασφάλισης της καλής λειτουργίας θα πρέπει να
περιλαμβάνονται οι δυνατότητες για: Δημιουργία Trouble Ticket,
bug fixes της εγκατεστημένης έκδοσης λογισμικού ή και security
patches και minor updates.

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη του μοναδικού σημείου
αναφοράς ως Κέντρο Διαχείρισης Βλαβών – HelpDesk μεταξύ των
κατασκευαστών και της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει Υπηρεσίες Τεχνικής
Υποστήριξης για την παραπάνω υφιστάμενη εγκατάσταση για
αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές στην παραμετροποίηση
(Change requests) εφόσον αυτές οι αλλαγές καλύπτονται από τις
δυνατότητες του εγκατεστημένου υλικού/λογισμικού, με όρους
απόκρισης και υλοποίησης αλλαγών, εντός τεσσάρων (4) ωρών
24Χ7, από την αναγγελία του αιτήματος, που θα πραγματοποιείται
μέσω τηλεφώνου ή email,
1.4

1.5

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω αλλαγές:
 Προσθήκη / registration τηλεφωνικής συσκευής
 Προσθήκη/αφαίρεση φραγών συσκευών
 Προσθήκη/αφαίρεση pickup groups συσκευών
 Προσθήκη/αφαίρεση hunt pilots
 Παραμετροποίηση MGCP Voice Gateway
 Παραμετροποίηση προ-απάντησης
 Λήψη / ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας
 Minor software upgrades
Απομακρυσμένη Υποστήριξη
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει στην έδρα του το κατάλληλα
εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να εξακριβώνει και να
αποκαθιστά το εκάστοτε πρόβλημα, εφόσον είναι αυτό τεχνικά
εφικτό, από την έδρα του μέσω λογισμικού απομακρυσμένη
υποστήριξης. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την
απομακρυσμένη υποστήριξη θα συμφωνηθεί με την αρμόδια
Υπηρεσία της Α.Α.
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Επιτόπια (On Site) Υποστήριξη
1.6

2.

2.1

Ο Ανάδοχος οφείλει για προβλήματα που δεν μπορούν να
επιλυθούν με απομακρυσμένη πρόσβασή ή για προβλήματα που
κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, να διαθέτει on site παρουσία με το
κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής Υποστήριξης
συστήματος IP Τηλεομοιοτυπίας (FoIP) , σε έτη:

ΝΑΙ

1 Έτος

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει Υπηρεσίες Συντήρησης Τεχνικής Υποστήριξης για την υφιστάμενη εγκατάσταση (πίνακας
B.2 Υπηρεσία IP Τηλεομοιοτυπίας (FoIP) - FAX SERVER), για
υπηρεσίες διερεύνησης και επίλυσης δυσλειτουργιών του
λογισμικού ή της παραμετροποίησης του GFI FAX Server
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με την λειτουργία του,
Windows Services.

ΝΑΙ

Η υποστήριξη του φυσικού server (H/W), του MS Windows Server
και της υποδομής Hyper-V δεν αποτελεί υποχρέωση του
Αναδόχου.

2.2

2.3

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη του μοναδικού σημείου
αναφοράς ως Κέντρο Διαχείρισης Βλαβών – HelpDesk μεταξύ των
κατασκευαστών και της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει Υπηρεσίες Συντήρησης Τεχνικής Υποστήριξης 24ώρες x 7ημέρες, για την υφιστάμενη
εγκατάσταση Virtual Server του Πίνακα B.2, με
 6 ώρες απόκριση,
 36 ώρες απομακρυσμένη υποστήριξη,
 16 ώρες επιτόπια υποστήριξη (on site),
από την ώρα αναγγελίας της βλάβης, που θα πραγματοποιείται
μέσω τηλεφώνου ή email.
Απομακρυσμένη Υποστήριξη
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει στην έδρα του το κατάλληλα
εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να εξακριβώνει και να
αποκαθιστά το εκάστοτε πρόβλημα, εφόσον είναι αυτό τεχνικά
εφικτό, από την έδρα του μέσω λογισμικού απομακρυσμένη
υποστήριξης. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την
απομακρυσμένη υποστήριξη θα συμφωνηθεί με την αρμόδια
Υπηρεσία της Α.Α.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

γ. Χρονοδιάγραμμα
Φάσεις έργου

Διάρκεια

1η Φάση: Υπηρεσίες Συντήρησης - Υποστήριξης

Το μέγιστο για ένα έτος από
την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης του έργου
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δ. Προϋπολογισμός - Αξιολόγηση Προσφορών - Είδος Διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι έξι
χιλιάδων ευρώ (ήτοι 26.000,00 €) του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου

ε. Πίνακας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς

Α/Α

1.1.α

Περιγραφή

1

2

3

4

5

6

Απαιτούμ
ενη
Ποσότητα

Προσφερόμ
ενη
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(χωρίς
ΦΠΑ)

Τιμή
Μονάδας
(με ΦΠΑ)

Σύνολο
(χωρίς
ΦΠΑ)

Σύνολο
(με
ΦΠΑ)

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής
Υποστήριξης συστήματος IP
Τηλεφωνίας (VoIP), σε έτη:

1

1.1.β

Tεχνική υποστήριξη 24x7x4 /
Change Requests σε έτη:

1

1.2

Υπηρεσίες Εγγύησης – Τεχνικής
Υποστήριξης συστήματος IP
Τηλεομοιοτυπίας (FoIP), σε έτη:

1

Γενικό Σύνολο

ζ. Ρήτρες
σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου του Χρόνου Απόκρισης ή του
Χρόνου Επίλυσης – Αποκατάστασης για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, θα
επιβάλλεται στον Ανάδοχο, για κάθε ώρα καθυστέρησης, ρήτρα ίση με 0,1% (και με
ανώτερο όριο το 10%) επί του συμβατικού τιμήματος της ετήσιας αξίας με ΦΠΑ της
αντίστοιχης Υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στην οικονομική προσφορά του
(παράγραφος «Ζ. Πίνακας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς»).

c.

d.

σε περίπτωση ολικής μη διαθεσιμότητας των συστημάτων και υπηρεσιών που
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας συμβάσεως, για λόγους που οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο, για κάθε ώρα μη
διαθεσιμότητας, ρήτρα ποσού ίσο με το 0,3% (και με ανώτερο όριο το 30%) επί του
συμβατικού τιμήματος της ετήσιας αξίας της αντίστοιχης Υπηρεσίας, όπως αυτή
περιγράφεται στην οικονομική προσφορά του (παράγραφος «Ζ. Πίνακας τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς»).

η. Τόπος παράδοσης
Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν στο τόπο που θα υποδείξει το Τμήμα
Μηχανογραφικών Υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.
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θ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
7.

Σε περίπτωση που σε επιμέρους κριτήριο των πινάκων συμμόρφωσης προτείνεται
τεκμηριωμένα βελτιωμένη τεχνικά λύση η οποία βασίζεται στις υπάρχουσες
προδιαγραφές, δύναται να αξιολογηθεί ποιοτικά και να γίνει αποδεκτή
8. Θα πρέπει να παραδοθεί και αντίγραφο της προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή στην
οποία να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ελληνικών και αγγλικών χαρακτήρων σε μη
επανεγράψιμο μέσο - CD
9. Να υπάρχει ενιαία αρίθμηση σελίδων στα τεχνικά φυλλάδια η οποία να χρησιμοποιείται
υποχρεωτικά στις παραπομπές των πινάκων συμμόρφωσης. Επίσης είναι επιθυμητό να
υπάρχει επισήμανση των αντίστοιχων σημείων στα τεχνικά φύλλα
10. Όλα τα κριτήρια των πινάκων συμμόρφωσης είναι υποχρεωτικά εκτός από αυτά που
ρητώς αναφέρονται ως επιθυμητά ή προαιρετικά
11. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση
του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ
επιγενόμενης αιτίας.
12. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.

ΑΡΘΡΟ 6
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7
Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας, βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών
Για την εκπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών, ισχύουν σε βάρος του Αναδόχου
κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 10
Απόρριψη– αντικατάσταση
Για την απόρριψη συμβατικών υποχρεώσεων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 καθώς και τα όσα προβλέπονται στην
παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 11
Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην
παρούσα Σύμβαση, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Α΄ Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής σε συνεργασία με την αρμόδια Αυτοτελή Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,
θα ενημερωθεί εγγράφως και έγκαιρα σε συνεννόηση με την Αυτοτελή Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, κατόπιν
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
παράδοσης, στο οποίο θα εισηγείται την πληρωμή του Αναδόχου σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η επιβολή των νομίμων
κυρώσεων (που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016) θα διερευνηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 12
Αμοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
26.000,00 € του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου και θα βαρύνει τον Φ 1015 Λογαριασμός
2420389001.
Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου:
Με το πέρας κάθε εξαμήνου και την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των
προσφερόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του έργου, η Α.Α. θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την συνολική
οικονομική προσφορά διαιρεμένο διά δύο..

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση που θα
υπογραφεί, και επιβαρύνονται με τις κατωτέρω κρατήσεις (άρθρο 200 Ν 4412/2016):
α) φόρος εισοδήματος 8% για υπηρεσίες. (άρθρο 64 Ν.4172/2013)
καθώς και
β) κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 44/Ν4605/2019.
επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
γ) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της ΑΕΠΠ Ν4412/16 άρθρο 350, παρ.3.
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επ’ αυτής χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

7.2 Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο
πληρωμής. και κατόπιν βεβαίωσης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης &
Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση
της προμήθειας των ειδών και υπηρεσιών χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια της προμήθειας των
ειδών και υπηρεσιών που θα αναλάβει ο Ανάδοχος σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 13
Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
Προς εξασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης,
ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, ποσού
Ευρώ (
€), που αντιπροσωπεύει
ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, με κάλυψη 1 μήνα από την οριστική
παραλαβή των υλικών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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 εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική προμήθεια των ειδών του
συμβατικού χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 14
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που δεν προβλέπεται στην
παρούσα Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 15
Έγγραφη Επικοινωνία
15.1 Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα και αποστέλλονται σε αντίγραφα στη διεύθυνση:
Αριστοτέλους 17-19, Τ.Κ.104 33 Αθήνα
15.2 Όλα τα κείμενα που απευθύνονται στον Ανάδοχο, αποστέλλονται στη διεύθυνση:
ΑΡΘΡΟ 16
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών
16.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
16.2 Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη
οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή
πίστη και με βάση τους όρους της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 17
Τροποποίηση Σύμβασης
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Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132, 201 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 18
Καταγγελία – Λύση Σύμβασης
11.1Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο
203 του Ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς
σε αυτόν και τάσσει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα
πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει τις τυχόν παραλήψεις του και να εκπληρώσει
προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται
είτε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του,
στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω
προθεσμίας.
Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί
με τις τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, κηρύσσεται έκπτωτος.
Με την έκπτωση καταπίπτει ολικώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 19
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθμ.
7/2019 Διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού καθώς και οι περί προμηθειών του
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 4412/2016, Ν. 2286/1995, Ν.
4270/2015 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κλπ.). Η εφαρμογή των
διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας
Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη Σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα
και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο
μέρη το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε
νόμιμα και από τους δύο συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία
τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, το
τρίτο δόθηκε στον εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας.

Αθήνα,

/

/2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i 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: [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [00010899]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-19, ΑΘΗΝΑ, 104 33]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Καμινάρης Σπυρίδων]
- Τηλέφωνο: [213 216 1608]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [spiros.kaminaris@moh.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[www.moh.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών
Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP)
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας
CPV 7200000-0
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 64212000-5- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή
υπηρεσίες : [Προμήθειες και Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

48

ΑΔΑ: ΩΕΣΣ465ΦΥΟ-7ΨΝ

19PROC005661216 2019-10-07

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

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

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από 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:
[…]
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).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση
τρομοκρατίαςxiii·

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

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

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxv
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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 [] Ναι [] Όχι
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;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ 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 [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiii:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

60

ΑΔΑ: ΩΕΣΣ465ΦΥΟ-7ΨΝ

19PROC005661216 2019-10-07
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxv:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xxxvi
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxvii, 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 δωρεάνxxxviii.
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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»
(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
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xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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xxxiii

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxv

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxvi

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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