
1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Ε.Τ.Α.Α     Αθήνα,  27/07/2012 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          Αριθμ.Διακήρυξης: 14/2012      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                   Αριθμ. Πρωτ: 89598/01-08-2012   

Ταχ. Δ/νση :  Μάρνη 22           Α.Δ.Α. Β40ΖΟΡΕ1-ΜΣΥ 

Ταχ. Κώδικας :  104 33 

Πληροφορίες :  Β. Πολίτη 

Τηλέφωνο : 210 5217312 

Fax  : 210 5217315 

Ε-mail               :  vpoliti@etaa.gr  

Tεχνικές Πληροφορίες :  Γ. Βοβούσας  

Τηλέφωνο         :  210 5217361 

Fax                  :  210 5217365 

Ε-mail               :  vovousas@etaa.gr    

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012 

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑΔ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & 

ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 130.081,30 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

 Ή 160.000,00 € ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α. 

(όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΤΥΠΟ («ΕΞΠΡΕΣ», «ΚΕΡΔΟΣ», 

«ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ») 

03/08/2012 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 
03/08/2012 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1  Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας 

Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 

διατάξεις». 
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1.2  Του ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 

1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 

1.3  Του ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

1.4  Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.5   Tου ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

1.6 Του ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 434/22-03-1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και 

άλλες διατάξεις». 

1.7   Του π.δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/22-11-2010 τ. Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

1.8 Του π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές». 

1.9   Του π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

1.10    Του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1  Υπ’ αριθμ. 18130/17.7.2007 (Φ.Ε.Κ. 1226/Β/2007) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

2.2   Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 2286/1995. 

2.3  Την Π1/2354/10-06-2011 (Φ.Ε.Κ. 1200/Β/10-06-2011) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 

& Ναυτιλίας (Εφαρμογή του Ε.Π.Π. 2011). 

2.4 Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που 

αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

2.5 Την υπ’ αριθμ. 77/29-04-2010 θέμα 2ο απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής 

Ενιαίων Υπηρεσιών Ε.Τ.Α.Α.». 

 2.6 Την υπ’ αριθμ. 79/13-05-2010 θέμα 59ο απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής 

Ενιαίων Υπηρεσιών & Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.». 
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2.7 Την υπ’ αριθμ. 12153/525/Φ10060/21-03-2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες του 

Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)». 

2.8 Την υπ’ αριθμ. 189/12-07-2012 θέμα 49ο απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Ε.Τ.Α.Α. 2012-2013». 

2.9 Τις πιο κάτω Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης των Ενιαίων Υπηρεσιών και των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α: 

1. Την υπ’ αριθμ. 281/11-07-2012 με αρ. πρωτ. 80316/12-07-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 

71.650,00 € με α/α καταχώρησης 281 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών των Ενιαίων Υπηρεσιών 

του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. Β410ΟΡΕ1-ΝΟ9. 

2. Την υπ’ αριθμ. 101/12-01-2012 με αρ. πρωτ. 2907/12-01-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 

140.637,18 € με α/α καταχώρησης 101 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών των Τομέων 

Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. ΒΟΖ0ΟΡΕ1-ΒΛΦ. 

3.  Την υπ’ αριθμ. 180/08-03-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 10.350,00 € με α/α καταχώρησης 189 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. και Α.Δ.Α. Β44ΝΟΡΕ1-6ΧΒ. 

4. Την υπ’ αριθμ. 6200/10-07-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 7.220,00 € με α/α καταχώρησης 218       

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών του Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. και 

Α.Δ.Α. Β41ΕΟΡΕ1-Ψ2Σ. 

5. Την υπ’ αριθμ. 227/19-03-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 2.320,00 € με α/α καταχώρησης 227 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. και 

Α.Δ.Α. Β44ΑΟΡΕ1-ΝΗΚ. 

6. Την υπ’ αριθμ. 741/06-07-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 400,00 € με α/α καταχώρησης 741 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών 

Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. Β410ΟΡΕ1-ΩΒ2. 

7. Την υπ’ αριθμ. 27/26-03-2012 με αρ. πρωτ. 2631/26.03.2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 6.110,00 

€ με α/α καταχώρησης 27 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών του Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. Β4ΩΕΟΡΕ1-ΒΦΜ. 

2.10  Την Π1/4310/19-12-2011 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 

«Εγκρίσεις (Εντάξεις – Τροποποιήσεις) στο Ε.Π.Π. έτους 2011 – Τροποποιήσεις στο Ε.Π.Π. 2010, Ε.Π.Π. 

2009 και Ε.Π.Π. 2008». 

2.11  Την Π1/4755/23-12-2011 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 

«Παράταση του Ε.Π.Π. 2009 – Πιστώσεις 2010, μέχρι 31-12-2012 για υπογραφή σύμβασης». 

2.12  Την υπ’ αριθμ. 191/26-07-2012 θέμα 6
ο
: «Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, που θα καλύψει τις ανάγκες των Ενιαίων Υπηρεσιών και Τομέων του 

Ε.Τ.Α.Α.και ορισμού ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών». 
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                                                   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Ανοικτό διαγωνισμό – ο οποίος αναφέρεται σε προϊόντα και υπηρεσίες (Εξοπλισμός Η/Υ) - με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια –αφορά σε αγορά - 

των ειδών και την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της Διακήρυξης αυτής, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην 

κατωτέρω προθεσμία. 

2.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι 

την 04/09/2012, ώρα 10.00, στο 2
ο
 όροφο, κτίριο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. - Μάρνη 22, Τ.Κ. 

104 33 Αθληνα, αίθουσα Δ.Σ. 

3.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 

4.Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 10.00  ώρα της  04/09/2012, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

5.. Δεν περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές αγορές. 

6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο της 

ζητούμενης ποσότητας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μόνο της προκηρυχθείσας  ποσότητας. 

7. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

β. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ. Οι συνεταιρισμοί, 

δ. Οι κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

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 τη 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

9. α. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 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. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ενιαίες Υπηρεσίες Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 

Αθήνα,  2
ος

 όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

     

      04/09/2012, ημέρα Τρίτη και  ώρα 10.00 
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  β. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της 

προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007,  αυτές παρέχονται το 

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

από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το 

αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να 

έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α Π.Δ. 118/2007. 

  γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι 

συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις 

προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια α. και β. ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά 

από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό 

εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του άρθρου 10 1. α. του Π.Δ. 118/2007 παρατείνονται ανάλογα. 

10. Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 

προσφορά λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο αρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007. 

11. Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της διακήρυξης παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών 

του Ε.Τ.Α.Α. κα Β. Πολίτη, Μάρνη 22  ΤΚ 104 33, 1 όροφος, αριθμ. τηλ: 210-5217312 αριθμ. fax:  210-

5217315, e-mail: vpoliti@etaa.gr. 

12. Διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α. κ. Γεώργιο Βοβούσα, Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33, ημιώροφος, 

αριθμ. τηλ: 210-5217361, αριθμ. fax: 210-5217365, e-mail: vovousas@etaa.gr.  

13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό τύπο («ΕΞΠΡΕΣ», «ΚΕΡΔΟΣ», «ΗΧΩ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ») θα καταβληθούν από το Ε.Τ.Α.Α. και θα βαρύνουν τους Τομείς που αφορά η 

προμήθεια. 

14. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

«ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΜΒΡΙΛΗΣ 

mailto:vpoliti@etaa.gr
mailto:vovousas@etaa.gr
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Ανήκει στη διακήρυξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Εξοπλισμός Η/Υ & Περιφερειακά (Υλικά, Λογισμικό & Εργασίες 

Βελτίωσης Δομημένης Καλωδίωσης) 

C.P.V 30/20/00/00/1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ & 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΝΑ 

ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.-

ΕΙΔΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1. Μηχανικών και ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ): H/Y (55), Printers Laser A4 

(10), Dot Matrix A3 (25), Dot Matrix A4 (10), Laser A4 Dual 

Tray (1), TFT 19 (30) 

2. Toμέα Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ: H/Y (5), Printers Laser A4 

(5), Line Printer A3 (1), Ethernet Switch (1), Βελτίωση 

Δομημένης Καλωδίωσης (1) 

3. Τομείς Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ): H/Y (4), Notebook 

(3),Printers  Laser A4 (5), All in One(1),Scanners (3)  

4. Tομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών:Η/Υ (4) 

5. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών: Scanner (1) 

6. Toμέας Πρόνοιας Εργοληπτών ΔημοσίωνΈργων: Η/Υ (4), 

Laser A4 (4), Dot Matrix A3 (2), Scanner (1), TFT 19 (3), Μouse 

(4) 

7. Ε.Τ.Α.Α.-Ενιαίες Υπηρεσίες: Η/Υ (15), Notebook (4), Laser A4 

(5), Dot Matrix A3 (2), Citrix (50), Servers 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

ΝΟΜΙΣΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

Ευρώ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ                   71.650,00 € με Φ.Π.Α. 

2. ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΔΕ                    61.950,00 € με Φ.Π.Α. 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑΔ     10.350,00 € με Φ.Π.Α. 

4. ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ                       7.220,00 € με Φ.Π.Α. 

5. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ     2.320,00 € με Φ.Π.Α. 

6. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ     400,00 € με Φ.Π.Α. 

7. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝ. ΕΡΓΟΛ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ           6.110,00 € με Φ.Π.Α. 

 

ΣΥΝΟΛΟ                                                              160.000,00 € με Φ.Π.Α. 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Ίδιοι πόροι των Ενιαίων Υπηρεσιών και των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 

 

30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

1. Για τις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α στα γραφεία τους στην οδό 

Μάρνη 22, Αθήνα και στους χώρους που θα υποδειχθούν από την 

αρμόδια υπηρεσία. 

2. Για τους Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α. στα γραφεία των 

Τομέων αυτών στην οδό Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα και στους χώρους που 

θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. 

3. Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ του Ε.Τ.Α.Α. στα γραφεία 

του Τομέα στην οδό Σωκράτους 53, Αθήνα και στους  χώρους που θα 
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υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. Στα γραφεία του Τομέα αυτού 

θα εκτελεστούν και οι εργασίες βελτίωσης δομημένης καλωδίωσης όπως 

περιγράφονται πιο πάνω. 

4. Για τους Τομείς Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. στα γραφεία των 

Τομέων αυτών, στην οδό Κάνιγγος 27, Αθήνα και στους χώρους που θα 

υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία 

5. Για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. στα γραφεία 

του Τομέα αυτού στην οδό Χαρ. Τρικούπη 34, Αθήνα και στους χώρους 

που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. 

6. Για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α στα γραφεία 

του Τομέα αυτού, στην οδό Ηπείρου 64, Αθήνα και στους χώρους που θα 

υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. 

7. Για τον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. 

στα γραφεία του Τομέα αυτού στην οδό Βουκουρεστίου 30, Αθήνα και 

στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 

παράδοση και λειτουργία του εξοπλισμού Η/Υ στις αρμόδιες Επιτροπές 

Παραλαβής των Ενιαίων Υπηρεσιών και των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ % 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑΔ 

Για τιμολόγια προμήθειας ειδών: 4,65% επί της καθαρής αξίας (φόρος 

προμηθευτών 4%, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 0,10% & 0,25%, ΤΕΑΔΥ 

0,30% ). 

Για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, φόρος προμηθευτών 8% επί της 

καθαρής αξίας. 

 

Β. ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. 

3%  επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ του τιμολογίου για  Μ.Τ.Π.Υ. 

2,4% χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 

4% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ του τιμολογίου προμήθειας ειδών 

και 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ του τιμολογίου παροχής 

υπηρεσιών (φόρος προμηθευτών). 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-

ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1
Η

 ΦΑΣΗ : Μεταφορά, παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού Η/Υ, 

στους τόπους παράδοσης για τις Ενιαίες Υπηρεσίες και τους Τομείς του 

Ε.Τ.Α.Α., εκτέλεση εργασιών βελτίωσης δομημένης καλωδίωσης στον 

Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) - ΤΕΑΔ μέσα σε 30 ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (προσωρινή 

παράδοση-παραλαβή). 

2
η
 ΦΑΣΗ : Εγκατάσταση του εξοπλισμού Η/Υ στα σημεία που θα 

υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες στον τόπο παράδοσής του, 

εγκατάστηση του λειτουργικού συστήματος, των εφαρμογών γραφείου 

και του λογισμικού προστασίας, σύνδεση στο εσωτερικό δίκτυο των 

Ενιαίων Υπηρεσιών και των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. και παραμετροποίηση 

του λογισμικού παρακολούθησης και διαχείρισης καθώς και ρύθμιση των 

σταθμών εργασίας και δοκιμές ελέγχου για την καλή λειτουργίας τους 

μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την προσωρινή παράδοση και 

παραλαβή του εξοπλισμού Η/Υ (οριστική παράδοση –παραλαβή).  
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Ανήκει στη διακήρυξη 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

1.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 11 Π.Δ. 

118/2007). 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & 

ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

       Μάρνη 22,  104 33 Αθήνα,       

        2
ος

 όροφος, αίθουσα Δ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

     04/09/2012 και ώρα 10:00 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) 

 

     04/09/2012 και ώρα 10:00 

 

 

α. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα 

στην ανωτέρω προθεσμία. 

β. Οι προσφορές μετά την αποσφράγιση τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισμό.  

γ. Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 

Υπηρεσία μέχρι την 04/09/2012 ώρα 10.00. 

 δ.  Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ταχυδρομικώς ή με courier και 

να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 

Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. 03/09/2012 ώρα 14.00. 

 ε. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν 

τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται 

υπόψη. 

στ. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών 

που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 

προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται 

στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

ζ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «Προσφορά». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
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 Ο αριθμός της διακήρυξης. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

1.2  Προσφορές  (άρθρο 12  Π.Δ. 118/2007) 

Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 ζ. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, 

ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, στους οποίους τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως τα 

παρακάτω:  

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»: περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στα άρθρα 1.6 έως και 1.9 της παρούσας διακήρυξης. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις 

αντίστοιχες παραγράφους. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»: περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου 

Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη και συγκεκριμένα: 

-  Συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

-  Τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού και λογισμικών. 

-  Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και 

απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα δικήρυξη. 

-  Τις δηλώσεις της παραγράφου 1.6 της παρούσας διακήρυξης σχετικά με την καταγωγή των    

προσφερόμενων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος.  

                                    

Τεχνικές Απαιτήσεις – Πίνακες Συμμόρφωσης 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται:  

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 

είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό 

μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την 

παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η 

προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή 

αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  
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Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η Αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας 

εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 

στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

δυνατό συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα, στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή 

(π.χ. Προδ. 1.1.19). 

Η Αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η 

απάντηση θεωρείται αρνητική. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»: περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στο σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), επιπλέον των τεχνικών 

φυλλαδίων, που θα περιλαμβάνονται στο σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.  

Σημείωση: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν 

στο CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. 
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Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  

ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), που θα περιλαμβάνονται στο 

σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 

ΝΟΜΙΚΩΝ-Τ.Ε.Α.Δ., ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. 

ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ε.Τ.Α.Α.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : __ /09/2012 

 

1.2.α. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου: αναγράφουν την επωνυμία και 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου 

Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

1.2.β. Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και 

αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

1.2.γ. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

1.2.δ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική 

Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

1.2.ε. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται 

ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του 

πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το 

πρωτότυπο. 

1.2.στ. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων της Διακήρυξης.  

1.2.ζ. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. 
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1.2.η. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 

με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.2.θ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

1.2.ι. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της 

οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών 

φυλλαδίων κ..λ..π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη 

αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το 

περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα 

συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55 κ.ο.κ.). 

1.2.κ. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α, 

Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά 

του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση 

ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

1.2.λ. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις 

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

1.2.μ. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 

η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.2.ν. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

1.2.ξ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της 

Προσφοράς. 



13 

 

1.2.ο. Προσφορές που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της παρούσας 

διακήρυξης, απορρίπτονται. 

1.2.π. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας, απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

1.2.ρ. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο 

να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται 

βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών 

εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει 

μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 

 

1.2.1     Απόρριψη προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ε.Τ.Α.Α. (Δ.Σ.), ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις 

κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

2. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

3. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από το προβλεπόμενο. 

4. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή. 

5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης. 

7. Προσφορά της οποίας η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την 

ελάχιστη ζητούμενη, και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης.   

8. Προσφορά που το ετήσιο κόστος συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης (μετά τη λήξη της 

προσφερόμενης περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας) υπερβαίνει το 8% της συνολικής τιμής της 

προσφοράς του Αναδόχου πλέον Φ.Π.Α. 

9. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους (εκτός εάν ρητά 

απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της 

Οικονομικής Προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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10. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη Διακήρυξη προβλέπονται κι 

άλλοι λόγοι για τους οποίους μια Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 

βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.    

 

1.3  Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 13  Π.Δ. 118/2007) 

α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των 

προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. γ (όπως αναφέρεται παρακάτω) και αποδεχθούν την παράταση, οι 

προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

β. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

γ. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες 

στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 

την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

1.4  Αντιπροσφορές (άρθρο 14  Π.Δ. 118/2007) 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες. 

 

1.5 Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων (άρθρο 5α Π.Δ. 118/2007)  

Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της 

σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις του Π.Δ. 

118/2007, ως κατωτέρω: 

1.5.1 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με την προσφορά τους στον κυρίως 

φάκελο κατά τη διαδικασία των άρθρων 1.1 και 1.2 του παρόντος παραρτήματος και σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις: 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας με τον ΦΠΑ, 

κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (βλέπε αναλυτικά παρ. 5 του παρόντος παραρτήματος «Εγγυήσεις»). 
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β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία η ημερομηνία της δήλωσης αυτής και της θεώρησής της, θα 

πρέπει να είναι η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. 

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

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 

περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του πδ 118/2007. 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του πδ 

118/2007. 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του πδ 118/2007. 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 

2 του άρθρου 6 του πδ 118/2007 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του πδ 

118/2007 κατάσταση 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 

γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με 

την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

δ.  Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18, Π.Δ. 118/2007. 

(εσωκλείεται στην τεχνική προσφορά. Βλέπε παρακάτω, παράγραφο 1.6). 

ε. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, 

συμπεριλαμβανομένου και των δηλώσεων της άνω περίπτωσης δ. 

     στ.   Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

 

1.6  Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού 

προϊόντος (άρθρο 18 Π.Δ. 118/2007) 

1.6.1 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού 

προϊόντος που προσφέρουν. 

1.6.2 Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, 

την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής της. 

1.6.3  Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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1.6.4 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική 

μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν 

και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 

επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση 

της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. 

1.6.5 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.6.6 Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την 

προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση 

αυτή, στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 

για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, 

ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το 

σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. 

1.6.7 Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για 

την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των 

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995,η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.6.8 Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής 

μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν 

τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής 

λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, 

μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε 

περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. 

 

1.7 Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης (άρθρο 6  

Π.Δ. 118/2007)  

1.7.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), 

οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 

118/2007 τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ.118/2007: 
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i. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται: 

- οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

- κατάσταση προσωπικού, κατά ειδικότητα, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

ii. Τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1)   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 (α) 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, (β) δωροδοκία, (γ) απάτη, (δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο ως άνω άρθρο, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση 

και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και 

(3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν 

να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

 β. Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό 
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άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 

του Π.Δ. 118/2007. 

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά 

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 

επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β, της παρ..2 του Π.Δ. 118/2007, 

αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

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

μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. 

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 

περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από 

την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας 

είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ 

και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό 

ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

 

δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 
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καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. 

α της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ίδιου π.δ., εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ.2 του Π.Δ. 

118/2007. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

1.7.2 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος 

άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 

- από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

1.7.3  Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1.7.1 και 1.7.2 του παρόντος 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. 

 

1.8    Προσφορά ενώσεων προμηθευτών (άρθρο 7 Π.Δ. 118/2007) 

1.8.1 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε 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 προμηθευτών. 

1.8.2 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

1.8.3 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η 

παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 

να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της 

ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να 
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εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου (Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.), ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Ανοικτών Διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α. Η 

Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. 

Ωστόσο, στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, είναι δυνατό να υποχρεωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. να 

περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 

1.9 Άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής  

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, μετά την αξιολόγηση των 

προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή 

σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει στον ως άνω σφραγισμένο φάκελο και τα εξής 

έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 

προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη: 

(1) Υπεύθυνη Δήλωση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

β) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

γ) Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλεισθεί από κάποια άλλη Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή 

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή 

προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων 

Υπουργείων κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού 

επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 

προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

(2) Μόνο οι Συμμετέχουσες Ανώνυμες Εταιρίες ή Ενώσεις Ανωνύμων Εταιριών πρέπει να 

καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει 

εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 

με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να ζητήσει τη 

συμπλήρωση δικαιολογητικών, εκτός από τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής, όπως αυτά 

περιγράφονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα 

προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή αυτή. Σε περίπτωση που 
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τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την πιο πάνω επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον 

συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

(3) Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 

κατακύρωση γίνεται στο συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

(4) Στις περιπτώσεις στις οποίες ο συμμετέχων υποβάλλει ψευή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως 

και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης τα δικαιολογητικά των πιο πάνω παραγράφων, 

καταπίπτει υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. η εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, εφόσον 

από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 

2. Προσφερόμενη τιμή (άρθρο 16 Π.Δ. 118/2007) 

2.1 Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να 

περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς και τους Πίνακες Συμμόρφωσης.  

2.2 Οι συμπληρωμένοι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε μαγνητικό μέσο, το 

οποίο θα εμπεριέχεται στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

2.3 Υποβολή της οικονομικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συνεπάγεται την απόρριψή της. 

2.4  Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή της οικονομικής 

προσφοράς που θα υποβληθεί σε μαγνητικό μέσο, με τα αντίτυπα της οικοπνομικής προσφοράς, κατισχύουν 

τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

2.5  Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή μονάδας, η συνολική τιμή, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που απαιτείται για τη συμπλήρωση των πινάκων που αναφέρονται παραπάνω. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 

ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση του εξοπλισμού σε λειτουργία, ελεύθερου  στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 

2.6 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2.7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.8 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου (Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α.), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου (Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Διαγωνισμού). 

2.9 Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής 

Προσφοράς με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Σε κάθε περίπτωση όμως που έχει 
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παραληφθεί η αναγραφή τιμής, ενώ αναφέρονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν υπάρχει η 

ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ», θεωρείται ότι αυτά έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

2.10  Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα 

επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός 

θα διορθώνεται από την αρμόδια επιτροπή. 

2.11  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 

Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος, θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. 

Επίσης, δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επμέρους αθροίσματα ή επί 

του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

2.12  Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο 

είδος, για να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του ακριβούς κόστους, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού 

αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και το οποίο δεν 

αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική 

αξία. 

2.13    Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

2.14  Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιριών, στην Προσφορά πρέπει να αναγράφεται 

και να οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα αναλάβει κάθε μέλος της 

ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό και απόλυτη 

τιμή) και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου.  

2.15  Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει 

η τιμή μονάδας. Εάν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή εάν η διόρθωσή τους 

επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς, τότε η Προσφορά μπορεί 

να απορριφθεί στο σύνολό της. 

2.16  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο 

οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 

επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.  

2.17 Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην 

Τεχνική, όσο και στη Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς 

προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

2.18 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, 

κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους Πίνακες Τμών 

ή να τροποποιήσουν αυτούς που έχουν υποβάλλει. 
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3. Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (άρθρο 19 Π.Δ. 118/2007)  

3.1 Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παράγραφο 1.1 του παρόντος παραρτήματος. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην πιο πάνω Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 

α. Σε πρώτη φάση αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι της προσφοράς, καθώς και οι φάκελοι των 

δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και φυλάσσονται, 

προκειμένου να αποσφραγιστούν μετά την πολοκλήρωση της πρώτης φάσης.  

Ειδικά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την παραπάνω Επιτροπή και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και 

ώρα που θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α. 

Ελέγχονται τα δικαιολογητικά των συμμετεχουσών εταιριών από την πιο πάνω Επιτροπή, σχετικά με την 

πληρότητα και τη νομιμότητά τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Π.Δ. 118/2007 για τους 

διαγωνισμούς. Για όσες από τις συμμετέχουσες εταιρίες δεν κριθούν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, 

δεν θα αποσφραγιστούν η αντίστοιχη τεχνική και οικονομική προσφορά. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), 

με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

 

β. Σε δεύτερη φάση, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει τις τεχνικές προσφορές. Η 

αποσφράγιση γίνεται παρουσία εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιριών που θα φέρουν σχετική γι’ αυτό 

εξουσιοδότηση. Οι επρόσωποι των εταιριών θα μπορούν να αναγνώσουν τις προσφορές των άλλων 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, εάν το επιθυμούν και σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η επιτροπή 

διενέργειας σε συνεννόηση μαζί τους, που όμως δε θα είναι μεγαλύτερο των 2 ωρών. Με το πέρας της 

ανάγνωσης μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού οι 

πρωτότυπες τεχνικές προσφορές ανά φύλλο και στη συνέχεια παραδίδονται με πρακτικό στην ορισθείσα 

από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Επιτροπή Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η οποία προβαίνει σε μελέτη 

αυτών και σε βαθμολόγηση όσων λύσεων κρίνονται αποδεκτές.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού με τους πίνακες της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών και των 

αποδεκτών λύσεων, το οποίο και παραδίδει στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. 
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γ. Σε τρίτη φάση η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και 

των τεχνικών προσφορών, ορίζει με εισήγησή της προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. - το οποίο λαμβάνει τη 

σχετική απόφαση - την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, την οποία ανακοινώνει με 

επιστολή της – που θα αποστείλει πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν - στους ενδιαφερόμενους. 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των 

τιμών που προσφέρθηκαν, αλλά και των αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης. Κατά τη διαδικασία 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του διαγωνισμού οι πρωτότυπες οικονομικές προσφορές ανά φύλλο. Όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους. 

Τέλος, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, μετά την αποσφράγιση και των οικονομικών 

προσφορών, προβαίνει στη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης, κατά την αύξουσα τιμή υου λόγου Κ/Β, 

όπου: 

Κ = το κόστος της προμήθειας 

Β = η βαθμολογία των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς 

Συμφερότερη είναι η προσφορά που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Κ/Β. 

 

3.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου 

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 

τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου.6 του Π.Δ. 118/2007 λαμβάνουν 

γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών. 

 

4.  Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 

Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 

των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

 

5.  Εγγυήσεις (άρθρο 25 Π.Δ. 118/2007) 

5.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 
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αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. 

5.2 Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια 

οφειλή). 

5.3 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως και διαιρέσεως. 

ii. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και 

θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

5.Α Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. 

β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 5.3 και τα ακόλουθα: 

i. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τον προς προμήθεια εξοπλισμό. 

ii.Την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 

μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 

γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

(2) ο αριθμός της διακήρυξης 

(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

(4) η ημερομηνία έκδοσής της 
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(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.  

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να καλύπτονται εκ 

των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

 

5.Β  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της  συμβατικής αξίας,  

χωρίς τον ΦΠΑ. 

β.  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 5.3 και τα ακόλουθα: 

i.   Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το προς προμήθεια εξοπλισμό. 

ii. Την ισχύ της εγγύησης που στη συγκεκριμένη προμήθεια πρέπει να είναι αορίστου χρόνου. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

εξοπλισμού και της εγκατάστασης και ύστερα από την εκκαθάεριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους και μόνον αφού ο ανάδοχος/προμηθευτής καταθέσει την εγγύηση καλής λειτουργίας. Το 

χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών, προκειμένου οι Τομείς να έχουν 

το χρόνο για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισμού που παρέλαβαν. 

 

5.Γ   Εγγύηση καλής λειτουργίας 

α. Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που προσφέρει για τρία (3) 

τουλάχιστον έτη.  

β.  Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, μετά την οριστική παραλαβή του, ο προμηθευτής στον οποίο 

ανατέθηκε η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο Ε.Τ.Α.Α. πριν τη λήξη της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας ίσης με το χρόνο της δωρεάν 

εγγύησης καλής λειτουργίας που προσέφερε ο προμηθευτής (τουλάχιστον 3 έτη). 

γ.  Σε περίπτωση προσφοράς περιόδου εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (5%) 

της εγγυητικής επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επιπλέον προσφερόμενο 

έτος εγγύησης. Κατά την περίοδο εγγύησης, ο προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

εξοπλισμού που προσέφερε. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη 

με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

 

5.Δ  Εγγύηση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Συντήρησης - Υποστήριξης 

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων 

υπηρεσών συντήρησης – υποστήριξης, ο προμηθευτής, εφόσον υπογραφεί σύμβαση συντήρησης – 

υποστήριξης, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Συντήρησης – Υποστήριξης 
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αορίστου χρόνου, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του τιμήματος της Σύμβασης 

Συντήρησης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η οποία θα αποδεσμεύεται σταδιακά κατ’ έτος κατά το 

ποσό που αναλογεί στην αξία των παρασχεθεισών εργασιών.    

Η ευθύνη του αναδόχου για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και της εγκατάστασης κατά την περίοδο 

συντήρησης – υποστήριξης θα καθοριστεί στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης Συντήρησης – Υποστήριξης. 

 

5.4    Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 

μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης 

της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση 

απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 

5.5    Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

5.6    Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. 

α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. 

β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το π..δ. 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της 

εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που 

αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. 

γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων 

από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

(άρθρο 25 Π.Δ. 118/2007). 

 

6. Κριτήρια ανάθεσης − Αξιολόγηση προσφορών (άρθρο 20 Π.Δ. 118/2007). 

Κριτήριο για την επιλογή του προμηθευτή, θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς και για το λόγο αυτό λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του 

Π.Δ. 118/2007.  

α. Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού και αφορά στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της  διακήρυξης.  Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  με  την  αυτή  

ακριβώς  τιμή  και  που  είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
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του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

γ. Η πρόταση της επιτροπής για κατακύρωση του διαγωνισμού στο συμμετέχοντα με την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 

1.7 έως και 1.9 αυτής της διακήρυξης, σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά του.   

δ. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο μπορεί επίσης να 

ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, αν κατά την άποψη του οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι 

ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

    ε. Κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι τα εξής: 

(1) Η τιμή. 

(2) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα στην 

παρούσα διακήρυξη. 

(3) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη 

διακήρυξη (παράρτημα Γ). 

(4) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 

(5) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του 

προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

(6) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι 

προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων 

και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης, προμηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον 

συμφέρουσα. με βάση τα παραπάνω κριτήρια. 

ζ.  Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών [τιμή, κόστος εγκατάστασης, 

λειτουργίας και συντήρησης, ήτοι, στοιχεία 6 (1) και 6 (2), κατατάσσονται σε δύο ομάδες. 

(1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία 

6 (3). 

(2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία 6 (4), 6 (5), 6 (6). 

Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί 

τοις εκατό 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Για 

κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από τη διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας, ώστε το 

άθροισμά τους, για κάθε ομάδα, να ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Όλα 

τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 
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Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου 

των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του 

και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 

των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 

110 βαθμούς. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς και το 

κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 

η. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο 

λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον 

προμηθευτή που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

θ.  Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν 

προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 6 του π.δ. 118/2007, ή στο άρθρο 8α του π.δ. 118/2007, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 

προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ 

εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 

αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

ι. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 

του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του π.δ.118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, των 

περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. η εγγύηση 

συμμετοχής του διαγωνιζόμενου. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. η εγγύηση συμμετοχής του 

διαγωνιζόμενου εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα 

καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του 

άρθρου 8α του π.δ.118/2007. 

κ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού οργάνου. 

λ. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους 

που ορίζονται ως τέτοιοι από τη διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά το ανωτέρω άρθρο 3 
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παρ. 6 καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του 

φορέα οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

οργάνου. 

 

6.1 Μέθοδος Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς συνίσταται στην ταξινόμηση των στοιχείων της σύμφωνα με τις πιο κάτω 

ομάδες κριτηρίων και στη συνέχεια, στη βαθμολόγηση των στοιχείων αυτών αυτόνομα με βάση τους 100 

βαθμούς, λαμβάνοντας υπόψη και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε ομάδας. 

 

Ομάδες Κριτηρίων Συντελεστές βαρύτητας 

1. Εξοπλισμός Α = 70% 

2. Υποστήριξη-Υποδομή-Χρόνος 

παράδοσης 

Β = 30% 

 

Κάθε ομάδα κριτηρίων αναλύεται σε υποομάδες με αντίστοιχους βαθμούς, όπως φαίνεται στους πίνακες 

που ακολουθούν: 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α’: Συντελεστής 70% (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Υλικό Hardware – Σύνθεση και χαρακτηριστικά 

– Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές 

70 

Αναβαθμίσεις και επιπλέον δυνατότητες 30 

ΣΥΝΟΛΟ 100 
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ΟΜΑΔΑ Β’: Συντελεστής 30% (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1. Στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης / 

service -  ανταλλακτικά 

50 

2. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 20 

3. Χρόνος παράδοσης 20 

4. Επίδειξη λειτουργίας – Εκπαίδευση 

προσωπικού 

10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα γίνει για όλο τον εξοπλισμό 

και κατά αύξουσα τιμή του λόγου (Κ/Β), όπου: 

Κ = το κόστος της οιικονομικής προσφοράς 

Β = η σταθμισμένη βαθμολογία των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφοράς (δηλ. το άθροισμα της 

βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους 

συντελεστές βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς). 

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Κ/Β). 

 

 

Η βαθμολογία Β και το κόστος Κ διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Διαμόρφωση βαθμολογίας Β: 

 

Το Β ορίζεται από τον τύπο: 

 
2

1j

jk jk 


    

 

Όπου: 

σjk = ο συντελεστής βαρύτητας του στοιχείου (k) της ομάδας (j) [j=1,2] 

                              βjk = ο βαθμός του στοιχείου (k) της ομάδας (j) [j=1,2] 
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όπου: 

j = 1,2   (= 2 ομάδες τεχνικών χαρακτηριστικών = κριτηρίων) 

                                      k = 1,2,…,ν  (πλήθος επιμέρους κριτηρίων κάθε ομάδας) 

 

Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται ως εξής: 

Α) Με βάση το συγκεκριμένο βαθμό που δίνεται στον πίνακα, εφόσον το κριτήριο καλύπτει ακριβώς 

την απαίτηση των όρων της προκήρυξης. 

Β) Ο βαθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί μέχρι 10%, εφόσον το κριτήριο υπερέχει της ζητούμενης από την 

προκήρυξη απάιτησης. 

 

Με βάση τα παραπάνω, η τελική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 

 

Διαμόρφωση κόστους Κ: 

 

Το Κ ορίζεται απότ ον τύπο: 

 

Κ = [Κόστος αγοράς εξοπλισμού] + [Κόστος εγκατάστασης & λειτουργίας] + [Κόστος εκπαίδευσης] + 

[Κόστος συντήρησης] + [Οποιοδήποτε άλλο κόστος βαρύνει εφάπαξ την αγορά] 

 

Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει κατά αύξουσα τιμή του λόγου Κ/Β, όπου: 

Κ = κόστος 

Β = βαθμολογία των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς 

 

6.2 Διαδικασία Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα αρακάτω στάδια: 

i. Έλεγχος των προσφορών, εάν ικανοποιούν τους βασικούς όρους υλοποίησης της προμήθειας και 

απόρριψη όσων δεν τους τηρούν. 

ii. Απόρριψη των προσφορών, οι οποίες δεν πληρούν τις υποχρεωτικές προδιαγραφές που ρητά 

αναφέρονται στους Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών (Παρτάρτημα Γ). 

iii. Τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπολοίπων προσφορών. 

iv. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών. 

v. Απόρριψη των προσφορών που τυχόν δεν τηρούν οικονομικούς όρους της προκήρυξης ή είναι 

ασαφείς στα σχετικά θέματα. 

vi. Κατάταξη των προσφορών με βάση το λόγο Κ/Β. 

vii. Ανάδειξη της επικρατέστερης προσφοράς. 
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7. Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού (άρθρο 21 Π.Δ. 118/2007) 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα για κάθε Τομέα 

χωριστά  κατά ποσοστό στα εκατό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15%  στην περίπτωση μεγαλύτερης 

ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω 

του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

β. Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο 

διαγωνιζόμενος που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν 

ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 

γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών. 

δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. α. και β. του 

άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.  

στ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

i. Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον τον εξοπλισμό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω 

διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός. 

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. 

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός 

ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 

 

8. Χρόνος παράδοσης - παραλαβής υλικών, απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση (άρθρο 

26, 27, 28, 33 Π.Δ.118/2007) 

8.1  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό (υλικά, λογισμικό και εργασίες βελτίωσης 

δομημένης καλωδίωσης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών-Τ.Ε.Α.Δ.) σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο 

διενέργειας του διαγωνισμού από το Ε.Τ.Α.Α. στη βάση σχετικής εισήγησης των αρμόδιων επιτροπών 

παραλαβής των εμπλεκομένων στην παραλαβή Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. συνεπικουρούμενες από τη Διεύθυνση 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α. 

8.2  Η παράδοση του εξοπλισμού από τον προμηθευτή γίνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

φάσεις υλοποίησης της προμήθειας – προσωρινή και οριστική παραλαβή (παράρτημα Α’ της παρούσας 

διακήρυξης). 

8.3  Mε απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο 

συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης του εξοπλισμού μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
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περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης − παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά 

τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί ο εξοπλισμός, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

8.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Τομέα του οποίου εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής του Τομέα αυτού, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

8.5 Με κάθε παράδοση στην αποθήκη υποδοχής αυτού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στον 

αντίστοιχο Τομέα αποδεικτικό θεωρημένο, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, ο 

εξοπλισμός, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

8.6 Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης του εξοπλισμού μπορεί 

να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. 

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης − παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

8.7 Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, το Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από σχετικό αίτημα των Τομέων του, 

διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 15% τη συμβατική ποσότητα, για κάθε Τομέα χωριστά εφόσον δεν 

έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο της κατακύρωσης. Στην περίπτωση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών για παράδοση των απαιτούμενων ποσοτήτων σε διάστημα όχι 

λιγότερο του ενός (1) μηνός από την ειδοποίησή τους. 

8.8  Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στις αρμόδιες επιτροπές παραλαβών των Τομέων και των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. και στους χώρους που περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσας <<ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ>> 

8.9   Ολόκληρη η ποσότητα του εξοπλισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της διακήρυξης.  

8.10 Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο 

προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με 

μακροσκοπική εξέταση. 

8.11 Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής των 

Τομέων οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης). 

8.12 Σε περίπτωση που κάποια επιτροπή παραλαβής απορρίψει τον εξοπλισμό, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της 

απόρριψης και γνωματεύει αν ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

8.13 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.  

κοινοποιούνται και στους προμηθευτές. 

8.14 Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 

παραλαβή τους. 
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8.15 Η οριστική ποσοστική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού, η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής και η υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία των Τομέων, πραγματοποιείται εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του εξοπλισμού αυτού (δηλ. από την 

προσωρινή παραλαβή), στις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. 

8.16 Εάν η παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 

τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής μέσα στον οριζόμενο στη παρ 8.15 του παρόντος παραρτήματος χρόνο, 

θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Τομέα για 

τον οποίο προορίζεται ο εξοπλισμός και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π. δ. 118/2007. 

8.17 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του εξοπλισμού, 

με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να 

είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 

ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τον εξοπλισμό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή 

της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 

πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης, ο 

απορριφθείς εξοπλισμός δεν επιστρέφεται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη της προθεσμίας 

για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή.  

8.18 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28 και 33 του π.δ. 118/2007. 

 

9. Προσθήκες εξοπλισμού και λογισμικού τρίτων μετά την ολοκλήρωση του Έργου 

9.1 Το Ε.Τ.Α.Α. έχει δικαίωμα, με δική του δαπάνη και ευθύνη, να τροποποιήσει τον εξοπλισμό ή και να 

προσαρτήσει στον εξοπλισμό οποιοδήποτε εξάρτημα προσφέρεται από άλλους προμηθευτές, ή να 

χρησιμοποιήσει άλλο λογισμικό τρίτων στον εξοπλισμό. 

9.2 Αν το Ε.Τ.Α.Α. προτίθεται να τροποποιήσει τον εξοπλισμό ή να προσαρτήσει σε αυτόν οποιοδήποτε 

εξάρτημα προσφέρουν άλλοι προμηθευτές, θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή γραπτά σχετικά με την πρόθεσή 

του αυτή. 

9.3  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ανακοινώσει στο Ε.Τ.Α.Α. μέσα σε τριάντα (30) μέρες κάθε γνωστή 

δυσμενή συνέπεια της σκοπούμενης τροποποίησης ή προσάρτησης. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει εντός 

της παραπάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει καμία δυσμενής συνέπεια από την προσθήκη του 

νέου εξοπλισμού. 
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9.4  Ο προμηθευτής υποχρεούται να δώσει κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να βοηθήσει το Ε.Τ.Α.Α. στην 

ασφαλή εκτέλεση της τροποποίησης ή προσάρτησης. 

 

10.  Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου 

Την κύρια ευθύνη υλοποίησης του έργου έχει ο προμηθευτής, τη δε επίβλεψη και τον έλεγχο της σύμβασης 

και των παραδοτέων έχει το Ε.Τ.Α.Α. Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του Έργου, αρμόδια είναι η 

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α., η οποία παρακολουθεί την πορεία των εργασιών 

σε όλο το διάστημα υλοποίησης του Έργου, συντονίζει τις ενέργειες του Ε.Τ.Α.Α. και του προμηθευτή σε 

συνεργασία με τις επιτροπές παραλαβής των Τομέων και των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. Η 

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α.μπορεί επίσης, να διενεργεί απροειδοποίητους 

δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. 

 

11.   Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η προσωρινή παραλαβή συντελείται με την ολοκλήρωση της 1
ης

 φάσης, ενώ η οριστική με την ολοκλήρωση 

της 2
ης

 φάσης. Σημειωτέον ότι, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να κάνει 

εσωτερικές αλλαγές σε κάθε Φάση του παραπάνω χρονοδιαγράμματος χωρίς επιπλέον κόστος, εφόσον οι 

αλλαγές αυτές δεν καθιστούν ανέφικτη τη συμφωνημένη καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και 

παράδοσης του Έργου από τον προμηθευτή. 

 

12. Τρόπος πληρωμής (άρθρο 35 Π.Δ. 118/2007) 

12.1 Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού στον προμηθευτή θα γίνει χωριστά από κάθε Τομέα του 

Ε.Τ.Α.Α. που παρέλαβε εξοπλισμό πληροφορικής με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού. 

12.2  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  είναι τα εξής: 

α. Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένα αποδεικτικά προσκόμισης του εξοπλισμού στους τόπους εγκατάστασης 

των Τομέων και των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. που έχουν υποδειχθεί στον προμηθευτή, σύμφωνα 

με το άρθρο 28 του π.δ. 118/2007. 

β. Αποδεικτικά εισαγωγής του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των Τομέων και των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 

γ. Τιμολόγια του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρουν την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ. Εξοφλητικές αποδείξεις του προμηθευτή, εάν τα τιμολόγια δεν φέρουν την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 
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12.3 Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον προμηθευτή τα σχετικά τιμολόγια, η αρμόδια 

Υπηρεσία κάθε Τομέα υποχρεούται να διαβιβάσει, άμεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με την 

πληρωμή, στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο. 

12.4 Επισημαίνεται ότι η υποβολή των τιμολογίων πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως 

του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

12.5 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 

στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συμβασιούχο. 

 

13.  Διοικητικές προσφυγές (άρθρο 15 Π.Δ. 118/2007) 

13.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, 

έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής 

προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 

λόγων που αφορούν στην πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο 

προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 

118/2007. 

13.2 Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού 

όργανο του φορέα, ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 

λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση 

εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού. 

β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν στη συμμετοχή 

οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και 

εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού 

φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η 

σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 
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Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής 

πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα 

και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα 

τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω 

κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στο 

διαγωνιζόμενο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό 

όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

13.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, 

δεν γίνονται δεκτές. 

13.4 Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 

της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του 

σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 

13.5 Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση 

του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 

επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

13.6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 13.1 και 13.2, προσκομίζεται 

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

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

χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 

καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του 

παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ.13.6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 

(Α΄ 202)]. (άρθρο 15, Π.Δ. 118/2007) 
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14. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση (άρθρο 32 Π.Δ. 118/2007) 

14.1 Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός φορτωθεί − παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 

που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν 

προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου 

προβλεπόμενου από το άρθρου 8 του παρόντος παραρτήματος χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου 

προβλεπόμενου από το άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου 

παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

14.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας του 

εκπρόθεσμα παραδοθέντος εξοπλισμού, χωρίς τον ΦΠΑ. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες 

και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 

αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

14.3 Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να 

παραδώσει τον εξοπλισμό μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του 

προσαρασσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με 

ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό 

αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο 

έκπτωτος παραδώσει τον εξοπλισμό, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, 

με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των 

υλικών. 

14.4 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση − παράδοση ή 

αντικατάσταση του εξοπλισμού, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο 

προμηθευτής και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης − παράδοσης. 

14.5 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 

προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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14.6 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

15. Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου (άρθρο 34 Π.Δ. 118/2007) 

15.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού 

οργάνου. 

15.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος. 

15.3 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του Ε.Τ.Α.Α. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

15.4 Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του εξοπλισμού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση 

απορριφθέντος εξοπλισμού γίνεται δεκτή. 

15.5 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 

με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 

β. Προμήθεια του εξοπλισμού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 

διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 (Διαδικασία με διαπραγμάτευση) του π.δ. 

118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α ή τυχόν διαφέρον που θα 

προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και 

στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του εξοπλισμού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 

Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την 

κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, 
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επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή 

εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 

δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος 

αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 14 του 

παρόντος παραρτήματος. 

15.6 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων 

ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης από τις οποίες κηρύχθηκε 

έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η 

διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 

συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 

16. Ανωτέρα Βία (άρθρο 37 Π.Δ. 118/2007) 

16.1 Ο προμηθευτήςς δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 

παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία 

αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο προμηθευτής που πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας 

βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος 

ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά 

απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. 

16.2 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτή βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να 

αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική 

του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Ε.Τ.Α.Α. τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία.  

16.3 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 

προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη 

ανωτέρας βίας. 

 

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Προμηθευτής και το Ε.Τ.Α.Α. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα Δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  
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18. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

18.1 Εγγύηση-Συντήρηση-Υποστήριξη 

18.1.1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Το συνολικά προσφερόμενο χρονικό διάστημα από το οποίο θα πρέπει να καλυπτεται ο εξοπλισμός από 

υπηρεσίες καλής λειτουργίας και εγγύησης, είναι τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια μετά από την οριστική 

παραλαβή του. 

Στο διάστημα αυτό, η εταιρεία που θα προσφέρει τον εξοπλισμό (εργασίες και ανταλλακτικά) θα 

αναλαμβάνει δωρεάν: 

- Nα συντηρεί και να υποστηρίζει τον εξοπλισμό ως εξής: 

1. Να πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. Ο προμηθευτής, δύο (2) φορές 

ετησίως θα πρέπει να διενεργεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις και εσωτερικούς καθαρισμούς του 

εξοπλισμού, καθώς και τους κατάλληλους ελέγχους των ευαίσθητων εξαρτημάτων τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται η λειτουργία τους χωρίς προβλήματα.  

2. Να αποκαθιστά κάθε αποδεδειγμένη βλάβη που θα παρουσιαστεί σε υλικό ή λογισμικό. 

3. Να διασφαλίζει την καλή λειτουργία όλων των συστημάτων (servers, pcs, εκτυπωτές, κλπ.) 

4. Να παρέχει τις νέες εκδόσεις των λογισμικών του εξοπλισμού. 

 

Για τις υπηρεσίες αυτές, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία θα έχουν 

γνώσεις: 

1. Διαχείρισης λειτουργικού συστήματος και δικτύων. 

2. Διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων. 

3. Διαχείρισης και χρήσης των συστημάτων σε λειτουργία. 

 

18.1.2. Υπηρεσίες Συντήρησης-Υποστήριξης μετά την εγγγύηση καλής λειτουργίας 

Μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα συμβολαίου 

συντήρησης-υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α., η οποία είναι και υπέυθυνη για το συντονισμό και τον 

έλεγχο του έργου και κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης μετά το πέρας της εγγύησης καλής 

λειτουργίας θα καταριστεί νέα σύμβαση πριν από τη λήξη ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας και 

ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

Η σύμβαση συντήρησης-υποστήριξης, θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο τις παροχές της εγγύησης καλής 

λειτουργίας. Μπορεί δε να επεκταθεί με πρόσθετες υπηρεσίες και παροχές κατόπιν διαπραγμάτευσης και 

έγκρισής τους από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

Οι υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν : 
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Συντήρηση –Υποστήριξη εξοπλισμού 

         α. Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού: Όπως και στο στάδιο της εγγύησης καλής λειτουργίας, 

ο προμηθευτής, υποχρεούται και μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης, να διενεργεί δύο (2) φορές το χρόνο  

όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και εσωτερικούς καθαρισμούς του εξοπλισμού, καθώς και τους 

κατάλληλους ελέγχους των ευαίσθητων εξαρτημάτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η χωρίς προβλήματα 

λειτουργία τους.  

      β. Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού: Περιλαμβάνει τις ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που 

απαιτούνται να εκτελεστούν, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία του 

εξοπλισμού μετά την εμφάνιση κάποιου προβλήματος. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος 

δεν πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου που ορίζεται στη συνέχεια, θα επιβάλλονται 

οι ανάλογες κυρώσεις. 

  - H αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας μίας μονάδας δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο 

των 48 συνεχών ωρών από την ώρα που ο προμηθευτής έχει συμβατική υποχρέωση να ανταποκριθεί στην 

αίτηση επισκευής της. Μετά την πάροδο των 48 συνεχών ωρών και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η 

λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που να 

λειτουργεί κανονικά. Μέσα στις 48 ώρες δεν υπολογίζονται ώρες Κυριακής και επίσημων αργιών. 

  - Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα πραγματοποιείται μέσα σε μία (1) εργάσιμη 

ημέρα από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση προς τον προμηθευτή λάβει χώρα 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) των Τομέων και των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.  

      γ. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει: Εγγυημένο Επίπεδο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας (μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου), Εγγύηση Καλής 

Λειτουργίας, καθώς επίσης και Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης Συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια 

της περιόδου συντήρησης-υποστήριξης. Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης βασίζονται στο πλαίσιο 

Εγγυημένου Επιπέδου, το οποίο ο προμηθευτής κατέθεσε στην Προσφορά του και θα αναφέρεται στη 

Σύμβαση. 

      δ. Εξασφάλιση ανταλλακτικών. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα 

καινούρια ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού, για χρονικό διάστημα ίσο με το 

χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης-υποστήριξης του εξοπλισμού 

αυτού. 

      ε. Παροχή νέων εκδόσεων των λογισμικών του συστήματος για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό 

διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης-υποστήριξης του εξοπλισμού αυτού.  
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Ανήκει στη διακήρυξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. » 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της 

ακρίβειας των δεδομένων. 

 

1.1. Εξυπηρετητής (Mail Server)  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.1.1 Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο NAI   

1.1.2 Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου ΝΑΙ   

1.1.3 
Αριθμός προσφερόμενων 
μονάδων  

1 
  

1.1.4 
Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του 
Server να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή   

ΝΑΙ 
  

1.1.5 
Οι εξυπηρετητές είναι μορφής 
TOWER 

ΝΑΙ 
  

1.1.6 Πιστοποιήσεις CE, TUV-GS ΝΑΙ   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1.7 
Αριθμός εγκατεστημένων 
επεξεργαστών: 

≥1 
  

1.1.8 
Μέγιστος αριθμός 
υποστηριζόμενων επεξεργαστών 

≥2 
  

1.1.9 
Επεξεργαστές quad core ή 
νεότερος 

≥ 2,0 GHz 
  

ΜΝΗΜΗ 

1.1.10 Εγκατεστημένη (GΒ)  ≥12   

1.1.11 
Μέγιστη μνήμη που να 
υποστηρίζεται (GΒ) 

≥32 
  

ΔΙΚΤΥΟ 

1.1.12 Ethernet Gigabit NIC ports ≥2   

SYSTEM & DATA DISKS – CONTROLLERS 

1.1.13 Αριθμός μονάδων hot plug δίσκων  ≥2   

1.1.14 
Ταχύτητα περιστροφής δίσκων 
(RPM) 

≥10000 
  

1.1.15 
Συνολική ωφέλιμη προσφερόμενη 
χωρητικότητα (σε GB) του 
συστήματος σε Raid 1 

≥1024 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

1.1.16 Υποδοχή επέκτασης pci-express. ΝΑΙ   

POWER SUPLY 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.17 Redundant Power Supply (2PSU) NAI   

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1.1.18 DVD+/-RW  NAI   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1.1.19 

Να διαθέτει ενσωματωμένο στο 
motherboard, ελεγκτή με 
παραθυρικό λογισμικό και με 
κάρτα μνήμης SDRAM που να έχει 
αποθηκευμένο το λογισμικό 
εγκατάστασης του Server (Drivers, 
Firmware) 

NAI 

  

1.1.20 

Δυνατότητα για download 
ανανεώσεων (Drivers, Firmware) 
και αποθήκευσης αυτών στην 
κάρτα μνήμης SDRAM 

NAI 

  

1.1.21 

Δυνατότητα αποθήκευσης, 
επαναφοράς και εξαγωγής του 
Configuration Server Profile 
(Drivers, Firmware, Bios) 
ανεξάρτητα από το λειτουργικό 
σύστημα που του Server 

NAI 

  

1.1.22 

Να προσφερθεί λογισμικό για την 
παρακολούθηση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος σε επίπεδο 
συστήματος, Rack, Row, Computer 
Room 

NAI 

  

1.1.23 
Ο Server να διαθέτει στη πρόσοψη 
οθόνη LCD, το περιεχόμενο της 
οποίας είναι ρυθμιζόμενο 

ΝΑΙ 
  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.1.24 

Να υποστηρίζεται υψηλού 
επιπέδου ασφάλεια με τη 
λειτουργία Two-Factor 
Authentication 

NAI 

  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.1.25 Έλεγχος καλής λειτουργίας  ΝΑΙ   

1.1.26 

3 χρόνια Next business day on site 
από τον κατασκευαστή. Θα πρέπει 
να αποδεικνύεται εγγράφως, με 
παραπομπή σε επίσημα έγγραφα 
του κατασκευαστή του υλικού 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.27 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει τον αναγκαίο 
συμπληρωματικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα για τη θέση του 
συστήματος σε παραγωγική 
λειτουργία (π.χ. καλώδια, 
connectors κλπ.) ( υπάρχει o 
σχετικός εξοπλισμός ethernet)  

ΝΑΙ 

  

 
 

1.2. Εξυπηρετητής (Web Server)  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.2.1 Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο NAI   

1.2.2 Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου ΝΑΙ   

1.2.3 
Αριθμός προσφερόμενων 
μονάδων  

1 
  

1.2.4 
Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του 
Server να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή   

ΝΑΙ 
  

1.2.5 
Οι εξυπηρετητές είναι μορφής 
TOWER 

ΝΑΙ 
  

1.2.6 Πιστοποιήσεις CE, TUV-GS ΝΑΙ   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.2.7 
Αριθμός εγκατεστημένων 
επεξεργαστών: 

≥1 
  

1.2.8 
Μέγιστος αριθμός 
υποστηριζόμενων επεξεργαστών 

≥2 
  

1.2.9 
Επεξεργαστές quad core ή 
νεότερος 

≥ 2,0 GHz 
  

ΜΝΗΜΗ 

1.2.10 Εγκατεστημένη (GΒ)  ≥4   

1.2.11 
Μέγιστη μνήμη που να 
υποστηρίζεται (GΒ) 

≥32 
  

ΔΙΚΤΥΟ 

1.2.12 Ethernet Gigabit NIC ports ≥2   

SYSTEM & DATA DISKS – CONTROLLERS 

1.2.13 Αριθμός μονάδων hot plug δίσκων  ≥2   

1.2.14 
Ταχύτητα περιστροφής δίσκων 
(RPM) 

≥10000 
  

1.2.15 
Συνολική ωφέλιμη προσφερόμενη 
χωρητικότητα (σε GB) του 
συστήματος σε Raid 1 

≥146 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

1.2.16 Υποδοχή επέκτασης pci-express. ΝΑΙ   

POWER SUPLY 

1.2.17 Redundant Power Supply (2PSU) NAI   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1.2.18 DVD+/-RW  NAI   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1.2.19 

Να διαθέτει ενσωματωμένο στο 
motherboard, ελεγκτή με 
παραθυρικό λογισμικό και με 
κάρτα μνήμης SDRAM που να έχει 
αποθηκευμένο το λογισμικό 
εγκατάστασης του Server (Drivers, 
Firmware) 

NAI 

  

1.2.20 

Δυνατότητα για download 
ανανεώσεων (Drivers, Firmware) 
και αποθήκευσης αυτών στην 
κάρτα μνήμης SDRAM 

NAI 

  

1.2.21 

Δυνατότητα αποθήκευσης, 
επαναφοράς και εξαγωγής του 
Configuration Server Profile 
(Drivers, Firmware, Bios) 
ανεξάρτητα από το λειτουργικό 
σύστημα που του Server 

NAI 

  

1.2.22 

Να προσφερθεί λογισμικό για την 
παρακολούθηση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος σε επίπεδο 
συστήματος, Rack, Row, Computer 
Room 

NAI 

  

1.2.23 
Ο Server να διαθέτει στη πρόσοψη 
οθόνη LCD, το περιεχόμενο της 
οποίας είναι ρυθμιζόμενο 

ΝΑΙ 
  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.2.24 

Να υποστηρίζεται υψηλού 
επιπέδου ασφάλεια με τη 
λειτουργία Two-Factor 
Authentication 

NAI 

  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.2.25 Έλεγχος καλής λειτουργίας  ΝΑΙ   

1.2.26 

3 χρόνια Next business day on site 
από τον κατασκευαστή. Θα πρέπει 
να αποδεικνύεται εγγράφως, με 
παραπομπή σε επίσημα έγγραφα 
του κατασκευαστή του υλικού 

ΝΑΙ 

  

1.2.27 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει τον αναγκαίο 
συμπληρωματικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα για τη θέση του 
συστήματος σε παραγωγική 
λειτουργία (π.χ. καλώδια, 
connectors κλπ.) ( υπάρχει o 
σχετικός εξοπλισμός ethernet)  

ΝΑΙ 
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1.3. Εξυπηρετητές (Application & File Server)  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.3.1 Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο NAI   

1.3.2 Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου ΝΑΙ   

1.3.3 
Αριθμός προσφερόμενων 
μονάδων  

2 
  

1.3.4 
Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του 
Server να είναι του ίδιου 
κατασκευαστή   

ΝΑΙ 
  

1.3.5 
Οι εξυπηρετητές είναι μορφής 
TOWER 

ΝΑΙ 
  

1.3.6 Πιστοποιήσεις CE, TUV-GS ΝΑΙ   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.3.7 
Αριθμός εγκατεστημένων 
επεξεργαστών: 

≥1 
  

1.3.8 
Μέγιστος αριθμός 
υποστηριζόμενων επεξεργαστών 

≥2 
  

1.3.9 
Επεξεργαστές quad core ή 
νεότερος 

≥ 2,0 GHz 
  

ΜΝΗΜΗ 

1.3.10 Εγκατεστημένη (GΒ)  ≥4   

1.3.11 
Μέγιστη μνήμη που να 
υποστηρίζεται (GΒ) 

≥32 
  

ΔΙΚΤΥΟ 

1.3.12 Ethernet Gigabit NIC ports ≥2   

SYSTEM & DATA DISKS – CONTROLLERS 

1.3.13 Αριθμός μονάδων hot plug δίσκων  ≥2   

1.3.14 
Ταχύτητα περιστροφής δίσκων 
(RPM) 

≥10000 
  

1.3.15 
Συνολική ωφέλιμη προσφερόμενη 
χωρητικότητα (σε GB) του 
συστήματος σε Raid_1 

≥1024 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

1.3.16 Υποδοχή επέκτασης pci-express. ΝΑΙ   

POWER SUPLY 

1.3.17 Redundant Power Supply (2PSU) NAI   

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1.3.18 DVD+/-RW  NAI   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.3.19 

Να διαθέτει ενσωματωμένο στο 
motherboard, ελεγκτή με 
παραθυρικό λογισμικό και με 
κάρτα μνήμης SDRAM που να έχει 
αποθηκευμένο το λογισμικό 
εγκατάστασης του Server (Drivers, 
Firmware) 

NAI 

  

1.3.20 

Δυνατότητα για download 
ανανεώσεων (Drivers, Firmware) 
και αποθήκευσης αυτών στην 
κάρτα μνήμης SDRAM 

NAI 

  

1.3.21 

Δυνατότητα αποθήκευσης, 
επαναφοράς και εξαγωγής του 
Configuration Server Profile 
(Drivers, Firmware, Bios) 
ανεξάρτητα από το λειτουργικό 
σύστημα που του Server 

NAI 

  

1.3.22 

Να προσφερθεί λογισμικό για την 
παρακολούθηση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος σε επίπεδο 
συστήματος, Rack, Row, Computer 
Room 

NAI 

  

1.3.23 
Ο Server να διαθέτει στη πρόσοψη 
οθόνη LCD, το περιεχόμενο της 
οποίας είναι ρυθμιζόμενο 

ΝΑΙ 
  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.3.24 

Να υποστηρίζεται υψηλού 
επιπέδου ασφάλεια με τη 
λειτουργία Two-Factor 
Authentication 

NAI 

  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.3.25 Έλεγχος καλής λειτουργίας  ΝΑΙ   

1.3.26 

3 χρόνια Next business day on site 
από τον κατασκευαστή. Θα πρέπει 
να αποδεικνύεται εγγράφως, με 
παραπομπή σε επίσημα έγγραφα 
του κατασκευαστή του υλικού 

ΝΑΙ 

  

1.3.27 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει τον αναγκαίο 
συμπληρωματικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα για τη θέση του 
συστήματος σε παραγωγική 
λειτουργία (π.χ. καλώδια, 
connectors κλπ.) ( υπάρχει o 
σχετικός εξοπλισμός ethernet)  

ΝΑΙ 
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1.4. Λοιπός Εξοπλισμός Εξυπηρετητών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

RACK 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1.4.1 
Μονάδες RACK (για το σύνολο του 
εξοπλισμού) 

1 
  

1.4.2 

Όλος ο εξοπλισμός να 
εγκατασταθεί σε συστήματα 
RACKs της ίδιας κατασκευάστριας 
εταιρείας με τoν προσφερόμενους 
servers. 

ΝΑΙ 

  

1.4.3 
Tο ύψος του προσφερομένων 
RACKs να είναι τουλάχιστον 42U 

ΝΑΙ 
  

1.4.4 
Δυνατότητα κλειδώματος κάθε 
θύρας του RACK 

ΝΑΙ 
  

1.4.5 

Οι εμπρός και πίσω θύρες του 
RACKs να είναι διάτρητες για να 
διευκολύνεται η απαγωγή της 
θερμότητας του εξοπλισμού.  

ΝΑΙ 

  

1.4.6 

Μαζί με το RACK που θα 
φιλοξενήσει τους servers και το 
σύστημα  Storage , να προσφερθεί 
και όλος ο απαραίτητος 
εξοπλισμός για την εγκατάσταση, 
λειτουργία, διαχείριση και 
παρακολούθηση του εξοπλισμού 
και των υποσυστημάτων του (π.χ. 
PDU’s, ανεμιστήρες, καλώδια 
σύνδεσης και τροφοδοσίας, 
adaptors κ.λ.π.).    

ΝΑΙ 

  

1.4.7 

Να δοθούν οι διαστάσεις και το 
βάρος της κάθε μονάδας RACK που 
προσφέρεται, τόσο στην 
προσφερόμενη σύνθεση όσο και 
στη μέγιστη δυνατή επέκτασή της. 
Το βάρος του προσφερόμενου 
εξοπλισμού θα πρέπει –επί ποινή 
αποκλεισμού- να εμπίπτει στα 
πλαίσια της στατικής του κτιρίου 
(Maximum πίεση πλάκας 500 
kgr/m2) . 
Το υπάρχον ψευδοπάτωμα 
καλύπτει βάρος μέχρι 150 Kgr/ m2.  
Σε περίπτωση υπέρβασης θα 
πρέπει με δαπάνες του Αναδόχου, 
να στηθεί ειδική βάση απ’ ευθείας 
πάνω στην πλάκα του κτηρίου.   

ΝΑΙ 

  

1.4.8 
Τυποποίηση κατασκευαστή κατά 
ISO 9001 

ΝΑΙ 
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1.4.9 Πιστοποίηση CE Mark  ΝΑΙ   

 

1.5. Λογισμικό Λειτουργικών Συστημάτων και Εφαρμογών Εξυπηρετητών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τεχνικές προδιαγραφές NETWORK ATTACHE STORAGE (BackUp Storage) 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

1.5.1 
Μονάδα αποθηκευτικού χώρου 
N.A.S 

1   

1.5.2 
Να είναι του ίδιου κατασκευαστή 
με το server 

ΝΑΙ   

1.5.3 Να αναφερθούν:    

1.5.4 Το Μοντέλο ΝΑΙ   

1.5.5 
Τα Πιστοποιητικά (Ποιότητας, 
Προστασίας περιβάλλοντος, κ.λ.π.) 

ΝΑΙ   

1.5.6 
Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά 
ISO 9001 

ΝΑΙ   

1.5.7 
Να αναφερθεί ο χρόνος 
ανακοίνωσης του προσφερόμενου 
μοντέλου 

ΝΑΙ   

1.5.8 

Τα βασικά τμήματα του 
συστήματος N.A.S θα πρέπει να 
βρίσκονται σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή τους την χρονική 
στιγμή υποβολής της προσφοράς.  

ΝΑΙ   

1.5.9 

Όλα τα τμήματα που συνθέτουν 
τον εξοπλισμό να είναι 
συναρμολογημένα από τον 
κατασκευαστή του συστήματος και 
εγκεκριμένα από αυτόν 

ΝΑΙ   

1.5.10 

Συνολική προσφερόμενη 
χωρητικότητα δίσκων (raw 
capacity) (1 Tbyte=10244  bytes).  
Σημ. Στην συνολική ποσότητα δεν 
υπολογίζονται οι προσφερόμενοι 
εφεδρικοί δίσκοι.  

≥ 2 ΤΒ   

1.5.11 

Το προσφερόμενο σύστημα να 
πληροί χαρακτηριστικά υψηλής 
διαθεσιμότητας χωρίς κανένα 
μοναδικό σημείο αστοχίας (no 
single point of failure) 

ΝΑΙ   

1.5.12 
Να διαθέτει 2 Διεπαφές RJ-45 και 
1 Διεπαφή I-SCSI  

NAI   

1.5.13 
Να αναφερθεί η μέγιστη δυνατή 
χωρητικότητα ως επέκταση της 
ζητούμενης σύνθεσης  

ΝΑΙ   

1.5.14 
Να αναφερθεί ο συνολικός 
προσφερόμενος αριθμός δίσκων 
καθώς ο τύπος τους. 

ΝΑΙ   

1.5.15 Να αναφερθεί ο μέγιστος ΝΑΙ   
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υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων 
στο προσφερόμενο σύστημα. 

1.5.16 
Υποστήριξη επιπέδων RAID 5 , 
RAID 6 , RAID 10 

ΝΑΙ   

1.5.17 
Να αναφερθεί η ονομαστική 
χωρητικότητα κάθε 
προσφερόμενου δίσκου 

ΝΑΙ   

1.5.18 Ταχύτητα περιστροφής (rpm) ≥10000 rpm   

1.5.19 
Να αναφερθεί η χωρητικότητα της 
εσωτερικής Cache για κάθε τύπο 
δίσκου (MB) 

ΝΑΙ   

1.5.20 
Να αναφερθεί αν υπάρχει 
ενδεικτική λυχνία σφάλματος για 
κάθε δίσκο  

ΝΑΙ   

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1.5.21 
Να αναφερθεί ο τρόπος 
διαχείρισης της συστοιχίας δίσκων 

ΝΑΙ   

1.5.22 

Δυνατότητα διαχείρισης της 
συστοιχίας μέσω πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας που λειτουργούν 
πάνω από δίκτυα TCP/IP 

ΝΑΙ   

1.5.23 
Υποστήριξη ορισμού λογικών 
μονάδων/συστοιχιών RAID μέσω 
του περιβάλλοντος διαχείρισης 

ΝΑΙ   

1.5.24 Υποστήριξη SNMP ΝΑΙ   

1.5.25 
Δυνατότητα ειδοποίησης μέσω 
SNMP σε περίπτωση βλάβης 

NAI   

1.5.26 
Δυνατότητα ειδοποίησης μέσω e-
mail σε περίπτωση βλάβης 

NAI   

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

1.5.27 

Σε περίπτωση που απαιτούνται 
άδειες λογισμικού για 
υποχρεωτικές λειτουργίες της 
συστοιχίας, αυτές θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στη προσφορά.  

ΝΑΙ   

1.5.28 

Να αναφερθούν όλες οι 
διαθέσιμες άδειες λογισμικού που 
προσφέρει ο κατασκευαστής για 
τη συστοιχία, και να 
διευκρινιστούν οι περιορισμοί του 
προσφερόμενου συστήματος.  

ΝΑΙ   

 

2. Λογισμικό Λειτουργικών Συστημάτων και Εφαρμογών Εξυπηρετητών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1. Λειτουργικό Σύστημα Server 

2.1.1 
Microsoft Windows Server 
Datacenter 2008 R2  με όλες τις 
ενημερώσεις ή νεώτερη έκδοση 

Ποσότητα = 1   

2.1.2 Microsoft Windows Web Server Ποσότητα = 2   
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Std 2008 R2 με όλες τις 
ενημερώσεις ή νεώτερη έκδοση 

2.1.3 
Microsoft Windows Web Server 
2008 R2 με όλες τις ενημερώσεις ή 
νεώτερη έκδοση 

Ποσότητα = 1   

2.1.4 
Microsoft Windows Server Cal 
2008 R2 με όλες τις ενημερώσεις ή 
νεώτερη έκδοση 

Ποσότητα = 
20 

  

2.1.5 
Να αναφερθεί η άδεια χρήσης 
του λειτουργικού συστήματος. 

ΝΑΙ   

2.1.6 

Το προσφερόμενο λειτουργικό 
σύστημα θα πρέπει να 
προσφερθεί εγκατεστημένο στους 
υπό προμήθεια servers.  

ΝΑΙ   

2.1.7 
Πλήρης συμβατότητα με το 
Λειτουργικό Σύστημα που 
προσφέρεται στους εξυπηρετητές 

ΝΑΙ   

2.2. Λογισμικό Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας  

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.2.1 

Να αναφερθούν το όνομα – 
κατασκευαστή  – Έκδοση – 
Χρονολογία διάθεσης του 
προσφερόμενου λογισμικού 
καθώς και τα υποστηριζόμενα 
λειτουργικά συστήματα 

ΝΑΙ   

2.2.2 

Να περιγραφεί η καταλληλότητα 
του προσφερόμενου λογισμικού 
σε σχέση με το προσφερόμενο 
λειτουργικό σύστημα του 
εξυπηρετητή στο οποίο θα 
εγκατασταθεί 

ΝΑΙ   

2.2.3 
Προσφερόμενες άδειες 
εσωτερικών χρηστών (65 χρηστές) 

ΝΑΙ   

2.2.4 

Θα πρέπει να συνοδεύεται από 
όλα τα αναγκαία media 
εγκατάστασης καθώς και από 
πλήρη εγχειρίδια διαχειριστών 
(administration ή reference 
manuals) σε ψηφιακή μορφή  

ΝΑΙ   

2.2.6 

Το λογισμικό θα πρέπει να 
παραδοθεί σε κατάσταση 
λειτουργίας, δηλαδή 
εγκατεστημένο στα συστήματα τα 
οποία θα το φιλοξενούν και 
κατάλληλα διαμορφωμένο για τις 
ανάγκες του φορέα 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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2.2.7 Υποστήριξη web mail ΝΑΙ   

2.2.8 Υποστήριξη Public Folders ΝΑΙ   

2.2.9 

Υποστήριξη Mobile Device 
support(apple, android, windows 
(iPhone, iPad, Android, BlackBerry, 
windows, etc) 

ΝΑΙ   

2.2.10 

Υποστήριξη δημιουργίας και 
διαχείρισης λιστών διανομής 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(distribution lists) 

ΝΑΙ   

2.2.11 Υποστήριξη ορισμού limits/quotas  ΝΑΙ   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

2.2.12 

Δυνατότητα integration με anti-
virus για τη προστασία του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 
ιούς  

ΝΑΙ   

2.2.13 

Υποστήριξη λειτουργίας για την 
καταπολέμηση του spam. Να 
αναφερθούν συνοπτικά τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά για 
την καταπολέμηση του spam 

ΝΑΙ   

2.2.14 

Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SSL 
για κρυπτογραφημένες 
επικοινωνίες (SMTP, POP3, IMAP4) 

ΝΑΙ   

2.2.15 

Να αναφερθεί συνοπτικά πως θα 
επιτυγχάνεται η τήρηση 
αντιγράφων ασφάλειας (backup). 
Να γίνει αναφορά στο κατά πόσο 
η διαδικασία αυτή θα επηρεάζει 
την παραγωγική λειτουργία του 
εξυπηρετητή 

ΝΑΙ   

2.2.16 
Δυνατότητα υποστήριξης email 
Archiving 

ΝΑΙ   

2.3. Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας. 

2.3.1 

Λογισμικό Symantec Backup Exec 
2012 ή αντίστοιχο. Θα πρέπει να 
είναι  τελευταίας έκδοσης. 
 
Να προβλεφθεί επιπλέον το 
λογισμικό Backup να παίρνει 
δικτυακά files από: 
      1. Server σε λειτουργικό Linux, 
      3. Server Windows 2008. 
 
To λογισμικό του Backup θα 

ΝΑΙ   
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περιλαμβάνει agents για, Οracle, 
MS SQL, Microsoft Hyper-V. 
 
Ακόμα θα πρέπει να διαθέτει 
γραφικό περιβάλλων και εύκολη 
διαδικασία Restore. 
 

Οι παραπάνω άδειες του 
λογισμικού θα πρέπει να 
υποστηρίζονται για 3ετη. 

2.4. Λογισμικό για απομακρυσμένη εκτέλεση εφαρμογών 

2.4.1 Αριθμός αδειών χρήσης 50   

2.4.2 Δυνατότητα επέκτασης ΝΑΙ   

2.4.3 
Μέγιστος αριθμός αδειών χρήσης 
που να υποστηρίζει το λογισμικό 

75   

2.4.4 
Χρήση με Microsoft Terminal 
Services 

ΝΑΙ   

2.4.5 

Στις άδειες χρήσης του λογισμικού 
να παρέχονται από τον 
κατασκευαστή οι άδειες χρήσης 
Microsoft Terminal Services 

ΝΑΙ   

2.4.5 
Δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών 
«σε σύνδεση» 

ΝΑΙ   

2.4.6 
Δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών 
«εκτός σύνδεσης» 

ΝΑΙ   

2.4.7 Δυνατότητα δημιουργίας φάρμας ΝΑΙ   

2.4.8 
Δυνατότητα Σύνδεσης των 
εκτυπωτών χρήστη 

ΝΑΙ   

2.4.9 
Δυνατότητα σύνδεσης συσκευών 
απεικόνισης 

ΝΑΙ   

2.4.11 
Δυνατότητα καταμερισμού 
φόρτου 

ΝΑΙ   

2.4.12 
Υπηρεσία υποστήριξης (Να 
συμπεριλαμβάνεται στις άδειες 
χρήσης) 

1 ΧΡΟΝΟ   

2.4.13 
Δυνατότητα επέκτασης της 
υποστήριξης 

ΝΑΙ   

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

2.4.14 
Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης 
εφαρμογών 

ΝΑΙ   

2.4.15 
Δυνατότητα καταμέτρησης 
χρησιμοποιημένων αδειών χρήσης 

ΝΑΙ   

2.4.16 
Κατηγοριοποίηση διαχειριστών με 
βάση ρόλους 

ΝΑΙ   

2.4.17 
Επαναφορά εφαρμογών σε 
προηγούμενο στάδιο 

ΝΑΙ   

2.4.18 Ενημέρωση εφαρμογών ΝΑΙ   

2.4.19 
Κεντρική διαχείριση ενημερώσεων 
εφαρμογών 

ΝΑΙ   
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2.4.20 

Δυνατότητα κρυπτογράφησης της 
διασύνδεσης διακομιστή – χρήστη 
χωρίς την χρήση επιπλέον 
λογισμικού 

ΝΑΙ   

2.4.21 
Εγγενής υποστήριξη διασύνδεσης 
με εφαρμογές άλλων 
κατασκευαστών 

ΝΑΙ   

2.4.22 
Δυνατότητα εκτέλεσης τμημάτων 
κώδικα, πριν και μετά την 
εκτέλεση των εφαρμογών 

ΝΑΙ   

2.4.23 

Κεντρική διαχείριση της 
δυνατότητας εκτέλεσης τμημάτων 
κώδικα, πριν και μετά την 
εκτέλεση των εφαρμογών 

ΝΑΙ   

2.4.24 
Καθορισμός ελέγχου 
προαπαιτούμενων πριν την 
εκτέλεση της εφαρμογής 

ΝΑΙ   

2.4.25 

Κεντρική διαχείριση του 
καθορισμού ελέγχου 
προαπαιτούμενων πριν την 
εκτέλεση της εφαρμογής 

ΝΑΙ   

2.4.26 

Κεντρική διαχείριση της 
στοχοποιημένης εκτέλεσης 
εφαρμογών ανάλογα  με το 
λειτουργικό σύστημα του 
απομακρυσμένου υπολογιστή 

ΝΑΙ   

2.4.27 

Κεντρική διαχείριση της 
στοχοποιημένης εκτέλεσης 
εφαρμογών ανάλογα  με το 
λειτουργικό σύστημα του 
απομακρυσμένου υπολογιστή, της 
γλώσσας και του επιπέδου 
πακέτου ενημερώσεων  

ΝΑΙ   

2.4.28 

Διαμοιρασμός εφαρμογών βάση 
της διεύθυνσης IP και του 
υποδικτύου του υπολογιστή 
πελάτη 

ΝΑΙ   

2.4.29 

Κεντρική διαχείριση των 
διαμοιραζόμενων εφαρμογών 
βάση της διεύθυνσης IP και του 
υποδικτύου του υπολογιστή 
πελάτη 

ΝΑΙ   

2.4.30 Περιαγωγή προφίλ χρηστών ΝΑΙ   

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2.4.31 
Χρήση με σταθερούς και φορητούς 
υπολογιστές σε σύνδεση 

ΝΑΙ   

2.4.32 
Χρήση με σταθερούς και φορητούς 
υπολογιστές εκτός σύνδεσης 

ΝΑΙ   

2.4.33 
Υποστήριξη Microsoft Terminal 
Services 

ΝΑΙ   
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2.4.34 
Εκτέλεση εφαρμογών χωρίς την 
απαίτηση ταυτοποίησης του 
χρήστη 

ΝΑΙ   

2.4.35 Χαρακτηριστικά εφαρμογής    

2.4.36 
Συμπίεση πακέτου εικονικής 
εφαρμογής 

ΝΑΙ   

2.4.37 
Δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής 
στα πακέτα εικονικών εφαρμογών 

ΝΑΙ   

2.4.38 
Δυνατότητα εικονικοποίησης 
αρχείων και μητρώου  

ΝΑΙ   

2.4.39 
Δυνατότητα σύνδεσης σειριακών 
θυρών 

ΝΑΙ   

2.4.40 
Δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ 
διαφορετικών περιβαλλόντων 
εικονικών εφαρμογών  

ΝΑΙ   

2.4.41 
Πακέτα εφαρμογών χωρίς 
περιορισμό στο μέγεθος των 
παραγόμενων αρχείων 

ΝΑΙ   

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

2.4.42 
Συμπεριλαμβάνεται πλατφόρμα 
διαχείρισης 

ΝΑΙ   

2.4.43 
Διαμοιρασμός εφαρμογών με 
χρήση http/s πρωτοκόλλου 

ΝΑΙ   

2.4.44 
Χρήση αυθεντικών Windows API 
από την εφαρμογή 

NAI   

2.4.45 
Χωρίς ανάγκη χρήσης 
κοινόχρηστων φακέλων 

NAI   

2.4.46 
Χωρίς ανάγκη αποκλειστικής 
χρήσης διακομιστή 

ΝΑΙ   

2.4.47 
Δυνατότητα χρήσης βάσης 
δεδομένων Microsoft SQL  

ΝΑΙ   

2.4.48 
Δυνατότητα χρήσης βάσης 
δεδομένων Microsoft SQL Express 

ΝΑΙ   

2.4.49 
Δυνατότητα χρήσης βάσης 
δεδομένων Oracle 

ΝΑΙ   

2.4.50 
Δυνατότητα χρήσης βάσης 
δεδομένων IBM DB2 

ΝΑΙ   

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

2.4.51 
Χωρίς αλλαγή του τρόπου 
αλληλεπίδρασης της εφαρμογής 
με τον τελικό χρήστη 

ΝΑΙ   

2.4.52 
Αυτόματη δημιουργία 
συντομεύσεων και δημιουργία 
συσχετίσεων αρχείων 

ΝΑΙ   

2.4.53 
Δυνατότητα αποθήκευσης 
ρυθμίσεων χρηστών στο δίκτυο 

ΝΑΙ   

2.4.54 
Δυνατότητα διατήρησης 
ρυθμίσεων μεταξύ των 
εκτελέσεων μιας εφαρμογής 

ΝΑΙ   
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ 

2.4.55 Windows 2000 Professional ΝΑΙ   

2.4.56 Windows 2000 Server ΝΑΙ   

2.4.57 Windows XP SP2 και πάνω ΝΑΙ   

2.4.58 Windows 2003 Server ΝΑΙ   

2.4.59 Windows Vista ΝΑΙ   

2.4.60 Windows 7 ΝΑΙ   

2.4.61 Windows 2008 Server ΝΑΙ   

2.4.62 Windows 2008 R2 Server ΝΑΙ   

2.4.63 Linux ΝΑΙ   

2.4.64 MAC OS ΝΑΙ   

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

2.4.65 Ονομαστικές ΝΑΙ   

 

3. Σταθμοί Εργασίας, Οθόνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

3.1.1 Μοντέλο ΝΑΙ   

3.1.2 Αριθμός μονάδων 87   

3.1.3 

Ο προσφερόμενος σταθμός 
εργασίας πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας με 
ανακοίνωση μέσα στους 
τελευταίους 12 μήνες πριν την 
ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς, και να μην υπάρχει 
ανακοίνωση περί αντικατάστασης 
/απόσυρσης του 

ΝΑΙ   

3.1.4 

Όλα τα μέρη που συνθέτουν το 
σύστημα του Σταθμού Εργασίας 
(κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, 
ποντίκι ,οθόνη, μητρική κάρτα) να 
προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρεία που θα 
αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ 
αυτά και στα κιβώτια όπου θα 
είναι συσκευασμένα. 

ΝΑΙ   

3.1.5 

Να υπάρχει δυνατότητα 
ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης των 
περιφερειακών από το BIOS 

ΝΑΙ   

3.1.6 
Διαγνωστικά προγράμματα, 
Πιστοποίηση χρήστη μέσω 
password σε επίπεδο BIOS 

ΝΑΙ   

3.1.7 Αναβάθμιση BIOS με Flash ΝΑΙ   

C.P.U. 

3.1.10 
Να αναφερθεί ο τύπος του 
επεξεργαστή 

ΝΑΙ   

3.1.11 Να αναφερθεί  συχνότητα >= 2,4 GHz    
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

λειτουργίας του  επεξεργαστή 
(GHz)  

3.1.12 
Αριθμός εγκαταστημένων 
επεξεργαστών 

1   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

3.1.13 
Μέγεθος μνήμης (GΒ)  
>=1 x 2GB (DDR >=1333MHz)  

ΝΑΙ   

MOTHERBOARD 

3.1.14 Θέσεις για μνήμη ≥ 2   

3.1.15 
Να αναφερθεί το μέγιστο μέγεθος 
μνήμης που υποστηρίζεται στο 
motherboard (GB) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

3.1.16 Υποδοχές PCIe ≥ 3   

3.1.17 Υποδοχές AGP ή PCI Express X 16 ΝΑΙ   

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ Ι/Ο ΘΥΡΕΣ 

3.1.19 
α) USB (πίσω πλευρά μονάδας) 
β) USB (μπροστινή όψη μονάδας) 

≥ 6 
≥ 2 

  

3.1.20 Παράλληλη Θύρα 1   

ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 

3.1.21 Συνολικό πλήθος μονάδων 1   

3.1.22 Ωφέλιμη χωρητικότητα (GΒ) ≥ 160   

3.1.23 Τύπος controller (Να αναφερθεί) >=SATA II   

3.1.24 Ταχύτητα περιστροφής (rpm)  7.200   

ΟΔΗΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 

3.1.25 Τύπου DVD-/+RW εσωτερικό  ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

3.1.26 On board ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

3.1.27 
Ethernet, Fast Ethernet (10/100 
Mbps) με δυνατότητα Network 
boot 

ΝΑΙ   

3.1.28 On board ΝΑΙ   

ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 

3.1.29 On board ΝΑΙ   

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

3.1.30 Τάση λειτουργίας (V) 230  10%   

3.1.31 Ισχύς (W) ≤ 265   

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

3.1.32 
Πληκτρολόγιο ενσύρματο με 
μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και 
Λατινικών χαρακτήρων. 

NAI   

ΟΘΟΝΗ 

3.1.33 
Να αναφερθεί το μοντέλο 
(Ο κατασκευαστής θα πρέπει να 
είναι ο ίδιος με τον Η/Υ). 

ΝΑΙ   

3.1.34 Τύπος TFT/LCD   

3.1.35 Διαγώνια διάσταση ≥ 19''   

3.1.36 Σύνδεση με Η/Υ μέσω θυρών VGA NAI   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

και DVI-D 

3.1.37 Pixel Pitch  ≤ 0.284   

3.1.38 Φωτεινότητα >=250 cd/m2 ΝΑΙ   

3.1.39 Τυπική αντίθεση >= 1000:1 ΝΑΙ   

3.1.40 Χρόνος απόκρισης = < 5 ms ΝΑΙ   

3.1.41 Γωνία θέασης >= 160/160 ΝΑΙ   

3.1.42 
Εγγύηση 3 χρόνια Next business 
day από τον κατασκευαστή  

NAI   

3.1.43 
Πιστοποιήσεις CE, TUV-GS, EPEAT 
Gold, TCO 5.1  

ΝΑΙ   

MOUSE 

3.1.44 Ενσύρματο - Οπτικής τεχνολογίας ΝΑΙ   

3.1.45 Nα περιλαμβάνει τροχό κύλισης ΝΑΙ   

3.1.46 USB ή PS2 type ΝΑΙ   

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

3.1.47 
Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία στα προβλεπόμενα 
σημεία 

NAI   

3.1.48 
Υποστήριξη της 
παραμετροποίησης (configuration-
setup) στα σημεία λειτουργίας 

ΝΑΙ   

3.1.49 Έλεγχος καλής λειτουργίας ΝΑΙ   

3.1.50 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει τον αναγκαίο 
συμπληρωματικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα για τη θέση των 
Σταθερών Σταθμών Εργασίας σε 
παραγωγική λειτουργία (π.χ. 
καλώδια, connectors, κλπ) 

ΝΑΙ   

 

3.2. Λογισμικό Σταθμών Εργασίας 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.2.1 
Microsoft Windows 7 Professional 
με όλες τις ενημερώσεις ή νεώτερη 
έκδοση 

Ποσότητα 87   

3.2.2 
Να αναφερθεί η άδεια χρήσης του 
λειτουργικού συστήματος 

ΝΑΙ   

3.2.3 

Το προσφερόμενο λειτουργικό 
σύστημα θα πρέπει να 
προσφερθεί εγκατεστημένο στους 
υπό προμήθεια Προσωπικούς 
Υπολογιστές (work stations)  

ΝΑΙ   

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

3.2.4 
Ελληνικό Open Office με όλες τις 
ενημερώσεις ή νεώτερο 

Ποσότητα  87   

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ 

3.2.6 Να προσφερθούν οι άδειες χρήσης ΝΑΙ   
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για τους εξυπηρετητές και τους 
σταθμούς εργασίας. Οι άδειες 
χρήσης να περιλαμβάνουν και τη 
δυνατότητα συχνής και αυτόματης 
επικαιροποίησης της ΒΔ ιών του 
λογισμικού για τρία (3) έτη χωρίς 
περιορισμό. 

3.2.7 
Να υποστηρίζει συνεχή προστασία 
κατά τη λειτουργία των servers 

ΝΑΙ   

3.2.8 
Να υποστηρίζει έλεγχο δίσκων, 
αρχείων των serves βάσει 
χρονοδιαγράμματος 

ΝΑΙ   

3.2.9 

Για όλους τους σταθμούς εργασίας 
θα προσφερθεί λογισμικό 
AntiVirus με δυνατότητα για συχνά 
αυτόματα updates για τρία χρόνια 
χωρίς περιορισμό, συνεχή 
προστασία κατά τη λειτουργία του 
υπολογιστή και έλεγχο δίσκων, 
αρχείων βάσει 
χρονοδιαγράμματος 

ΝΑΙ   

3.2.10 

Το λογισμικό θα παρέχει κονσόλα 
κεντρικής διαχείρισης και 
προστασία από Spam, Spyware, 
Adware 

ΝΑΙ   

 
 

4.1. Εκτυπωτές Α4 Laser printer ασπρόμαυρος 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1.1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
  

4.1.2 
Τύπος εκτυπωτή: Α4 Laser/Led printer 
ασπρόμαυρος 

ΝΑΙ 
  

4.1.3 Ποσότητα 29   

4.1.4 

Ο προσφερόμενος εκτυπωτής θα πρέπει 
να είναι σύγχρονος με χρόνο 
ανακοίνωσης μοντέλο μικρότερο από 18 
μήνες πριν από την ημερομηνία 
κατάθεσης προσφοράς και να μην 
υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης / απόσυρσης του από 
τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

4.1.5 Μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4   

4.1.6 
Η τροφοδότηση του χαρτιού να γίνεται 
με Συρτάρια χωρητικότητας.  

≥250 φύλλων 
  

4.1.7 Αριθμός trays >= 1    

4.1.8 Εκτύπωση διπλής όψης αυτόματα. ΝΑΙ   
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1.9 Ανάλυση (dpi) ≥ 600 × 600 ΝΑΙ   

4.1.10 
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη 
κανονική ποιότητα) 

>=33 σ/λεπτό 
  

4.1.11 
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, 
A4) 

<= 5  s 
  

4.1.12 Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα  >=60.000    

4.1.13 Προσφερόμενη μνήμη εκτυπωτή  ≥ 64 ΜΒ   

4.1.14 
 Mέγιστη δυνατή προσφερόμενη μνήμη 
εκτυπωτή  

320 MB 
  

4.1.15 
Υποστηριζόμενες Θύρες: 
USB 2.0 
Θύρα LAN Ethernet 10/100 autosensing 

NAI 
  

4.1.16 
Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων 
ΕΛΟΤ-928 και 437 χωρίς download 

ΝΑΙ 
  

4.1.17 Συμβατός με PCL  NAI   

4.1.18 
Δυνατότητα απομακρυσμένης 
διαχείρισης μέσω τοπικού δικτύου ή/και 
web 

NAI 
  

4.1.19 
Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια 
χρήσης της συσκευής και του λογισμικού 
της. 

ΝΑΙ 
  

4.1.20 
Να συνοδεύεται από καλώδιο 
τροφοδοσίας και σύνδεσης δεδομένων. 

ΝΑΙ 
  

4.1.21 
Να συνοδεύεται από δύο (2) επιπλέον 
σετ εκτύπωσης. 

ΝΑΙ 
  

4.1.22 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να 
εγκαταστήσει και να παραδώσει τον 
εκτυπωτή σε λειτουργική κατάσταση. 

ΝΑΙ 
  

4.1.23 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τους 
οδηγούς (drivers) του εκτυπωτή για τα 
λειτουργικά συστήματα που διαθέτει ο 
φορέας στην πληροφοριακή υποδομή 
του. 

ΝΑΙ 

  

 

4.2. Εκτυπωτές Α4 Laser printer ασπρόμαυρος 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.2.1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
  

4.2.2 
Τύπος εκτυπωτή: Α4 Laser/Led printer 
ασπρόμαυρος 

ΝΑΙ 
  

4.2.3 Ποσότητα 1   

4.2.4 
Ο προσφερόμενος εκτυπωτής θα πρέπει 
να είναι σύγχρονος με χρόνο 

ΝΑΙ 
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ανακοίνωσης μοντέλο μικρότερο από 18 
μήνες πριν από την ημερομηνία 
κατάθεσης προσφοράς και να μην 
υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης / απόσυρσης του από 
τον κατασκευαστή 

4.2.5 Μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4   

4.2.6 
Η τροφοδότηση του χαρτιού να γίνεται με 
Συρτάρια χωρητικότητας.  

≥250 φύλλων 
  

4.2.7 Αριθμός trays >= 2    

4.2.8 Εκτύπωση διπλής όψης αυτόματα. ΝΑΙ   

4.2.9 Ανάλυση (dpi) ≥ 600 × 600 ΝΑΙ   

4.2.10 
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη 
κανονική ποιότητα) 

>=33 σ/λεπτό 
  

4.2.11 
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, 
A4) 

<= 5  s 
  

4.2.12 Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα  >= 60.000    

4.2.13 Προσφερόμενη μνήμη εκτυπωτή  ≥ 64 ΜΒ   

4.2.14 
 Mέγιστη δυνατή προσφερόμενη μνήμη 
εκτυπωτή  

320 MB 
  

4.2.15 
Υποστηριζόμενες Θύρες: 
USB 2.0 
Θύρα LAN Ethernet 10/100 autosensing 

NAI 
  

4.2.16 
Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων 
ΕΛΟΤ-928 και 437 χωρίς download 

ΝΑΙ 
  

4.2.17 Συμβατός με PCL  NAI   

4.2.18 
Δυνατότητα απομακρυσμένης 
διαχείρισης μέσω τοπικού δικτύου ή/και 
web 

NAI 
  

4.2.19 
Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια 
χρήσης της συσκευής και του λογισμικού 
της. 

ΝΑΙ 
  

4.2.20 
Να συνοδεύεται από καλώδιο 
τροφοδοσίας και σύνδεσης δεδομένων. 

ΝΑΙ 
  

4.2.21 
Να συνοδεύεται από δύο (2) επιπλέον 
σετ εκτύπωσης. 

ΝΑΙ 
  

4.2.22 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να 
εγκαταστήσει και να παραδώσει τον 
εκτυπωτή σε λειτουργική κατάσταση. 

ΝΑΙ 
  

4.2.23 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τους 
οδηγούς (drivers) του εκτυπωτή για τα 
λειτουργικά συστήματα που διαθέτει ο 
φορέας στην πληροφοριακή υποδομή 
του. 

ΝΑΙ 
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4.3. Εκτυπωτές Dot-Matrix – A4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.3.1 
Να αναφερθούν κατασκευαστής και 
μοντέλο 

NAI 
  

4.3.2 Αριθμός μονάδων 30   

4.3.3 Τύπος Dot – Matrix NAI   

4.3.4 Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 420 cps   

4.3.5 Μνήμη (Buffer)  ≥ 128 KB   

4.3.6 
Θύρα αμφίδρομης παράλληλης 
εκτύπωσης 

ΝΑΙ 
  

4.3.7 Δυνατότητα για 1+4  αντίγραφα ΝΑΙ   

4.3.8 Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων ΝΑΙ   

4.3.9 Αριθμός στηλών 80   

4.3.10 Αριθμός Ακίδων ≥ 9   

4.3.11 Υποστήριξη εκτύπωσης BarCode NAI   

4.3.12 Καλώδιο Παράλληλης διασύνδεσης  ΝΑΙ   

4.3.13 
Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία στις εγκαταστάσεις του 
φορέα 

ΝΑΙ 
  

 

4.4. Εκτυπωτές Dot-Matrix – A3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.4.1 
Να αναφερθούν κατασκευαστής και 
μοντέλο 

NAI 
  

4.4.2 Αριθμός μονάδων 10   

4.4.3 Τύπος Dot – Matrix NAI   

4.4.4 Ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 420 cps   

4.4.5 Μνήμη (Buffer)  ≥ 128 KB   

4.4.6 
Θύρα αμφίδρομης παράλληλης 
εκτύπωσης 

ΝΑΙ 
  

4.4.7 Δυνατότητα για 1+4  αντίγραφα ΝΑΙ   

4.4.8 Υποστήριξη Ελληνικών χαρακτήρων ΝΑΙ   

4.4.9 Αριθμός στηλών 136   

4.4.10 Αριθμός Ακίδων ≥ 9   

4.4.11 Υποστήριξη εκτύπωσης BarCode NAI   

4.4.12 Καλώδιο Παράλληλης διασύνδεσης  ΝΑΙ   

4.4.13 
Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία στις εγκαταστάσεις του 
φορέα 

ΝΑΙ 
  

 

4.5. Πολυμηχάνημα. 

Πολυμηχάνημα. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.5.1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
Μοντέλο. 

ΝΑΙ 
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Πολυμηχάνημα. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.5.2 
Τεχνολογιας: Α4 Laser/Led printer 
ασπρόμαυρος 

ΝΑΙ 
  

4.5.3 Ποσότητα 1   

4.5.4 

Το προσφερόμενο πολυμηχάνημα  θα 
πρέπει να είναι σύγχρονος με χρόνο 
ανακοίνωσης μοντέλο μικρότερο από 18 
μήνες πριν από την ημερομηνία 
κατάθεσης προσφοράς και να μην 
υπάρχει ανακοίνωση περί 
αντικατάστασης / απόσυρσης του από 
τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

4.5.5 Μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4   

4.5.6 
Η τροφοδότηση του χαρτιού να γίνεται με 
Συρτάρια χωρητικότητας.  

≥580 φύλλων 
  

4.5.7 Κασετες τροφοδοσιας χαρτιου >= 1    

4.5.8 
Δυνατοτητα επεκτασης σε κασετες 
τροφοδοσιας χαρτιου  

>= 2 
  

4.5.9 Εκτύπωση διπλής όψης αυτόματα. ΝΑΙ   

4.5.10 Ανάλυση (dpi) ≥ 1200 × 1200 ΝΑΙ   

4.5.11 
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη 
κανονική ποιότητα) 

>=28 σ/λεπτό 
  

4.5.12 
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, 
A4) 

<= 5,5  sec 
  

4.5.13 Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα  >= 70.000    

4.5.14 Προσφερόμενη μνήμη εκτυπωτή  ≥ 64 ΜΒ   

4.5.15 
 Μέγιστη δυνατή προσφερόμενη μνήμη 
εκτυπωτή  

320 MB 
  

4.5.16 
Υποστηριζόμενες Θύρες: 
USB 2.0 
Θύρα LAN Ethernet 10/100 autosensing 

NAI 
  

4.5.17 
Γλώσσες επικοινωνίας PCL,PostScript3, 
IBM, EPSON 

ΝΑΙ 
  

4.5.18 
Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού scanner 
(ADF) 

NAI 
  

4.5.19 Χωρητικότητα ADF σε σελίδες >=50   

4.5.20 
Δυνατότητα απομακρυσμένης 
διαχείρισης μέσω τοπικού δικτύου ή/και 
web 

NAI 
  

4.5.21 
Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια 
χρήσης της συσκευής και του λογισμικού 
της. 

ΝΑΙ 
  

4.5.22 
Να συνοδεύεται από καλώδιο 
τροφοδοσίας και σύνδεσης δεδομένων. 

ΝΑΙ 
  

4.5.23 
Να συνοδεύεται από δύο (2) επιπλέον 
σετ εκτύπωσης. 

ΝΑΙ 
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Πολυμηχάνημα. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.5.24 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να 
εγκαταστήσει και να παραδώσει τον 
εκτυπωτή σε λειτουργική κατάσταση. 

ΝΑΙ 
  

4.5.25 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τους 
οδηγούς (drivers) του εκτυπωτή για τα 
λειτουργικά συστήματα που διαθέτει ο 
φορέας στην πληροφοριακή υποδομή 
του. 

ΝΑΙ 

  

 
 

5.1. NetBook. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

5.1.1 Αριθμός Τεμαχίων. 7   

5.1.2 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, 
το Μοντέλο και η αναλυτική 
σύνθεση του προσφερόμενου 
συστήματος. 

ΝΑΙ   

5.1.3 
Να αναφερθεί το βάρος τους.  
Είναι επιθυμητό  το μικρότερο 
βάρος  

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.1.4 
Θύρες USB 2.0 στην 
προσφερόμενη σύνθεση 

≥3   

5.1.5 Να διαθέτει:    

5.1.6 
Μια  Ethernet 10/100/1000 ή 
ανώτερη Autosense 

ΝΑΙ   

5.1.7 
Ασύρματη κάρτα Δικτύου 
802.11a/b/g/n 

ΝΑΙ   

5.1.8 
Συνολική αποθηκευτική 
χωρητικότητα  

≥ 160 GB   

5.1.9 
Μέγεθος προσφερόμενης Κύριας 
μνήμης RAM (GB) 

≥ 1   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

5.1.10 

Λειτουργικό σύστημα σε Ελληνικό 
γραφικό περιβάλλον που να 
συνοδεύεται από την άδεια 
χρήσης του και το επίσημο CD 
εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

5.1.11 

Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει 
να έχει εκτενή κείμενα 
ενσωματωμένης βοήθειας στην 
Ελληνική γλώσσα που να 
καλύπτουν όλη την 
λειτουργικότητα του συστήματος 

NAI   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1.12 

Στο λειτουργικό σύστημα θα 
πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη 
ευρεία ποικιλία βοηθητικών 
συσκευών ειδικών για χρήση από 
ΑΜΕΑ, καλύπτοντας άτομα με 
κινητικά προβλήματα, με 
προβλήματα όρασης & ακοής, 
καθώς και μαθησιακά / νοητικά 
προβλήματα 

NAI   

5.1.13 
Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων 
τύπου PDF  

ΝΑΙ   

5.1.14 
Λογισμικό 
Συμπίεσης/Αποσυμπίεσης Αρχείων 
τύπου ZIP, rar 

ΝΑΙ   

ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 

5.1.15 Να αναφερθεί η τεχνολογίας της NAI   

5.1.16 Μέγεθος διαγωνίου ≥ 10,1”   

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.1.17 Τύπος Μπαταρίας Li-ion   

5.1.18 Αυτονομία Μπαταρίας (σε λεπτά) ≥ 120    

5.1.19 Να προσφερθεί τσάντα μεταφοράς  ΝΑΙ   

5.1.20 
Θα προσφερθεί για κάθε φορητό 
και εξωτερικό οπτικό ποντίκι 

ΝΑΙ   

 

5.2. Οθόνες. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.2.1 Πλήθος 33   

5.2.2 Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ   

5.2.3 Τύπος TFT/LCD   

5.2.4 Διαγώνια διάσταση ≥18,5''   

5.2.5 
Σύνδεση με Η/Υ μέσω θυρών VGA 
& DVI-D 

NAI   

5.2.6 Φωτεινότητα >=250 cd/m2 ΝΑΙ   

5.2.7 Τυπική αντίθεση >=800:1 ΝΑΙ   

5.2.8 Χρόνος απόκρισης =< 5 ms ΝΑΙ   

5.2.9 Γωνία θέασης >= 160/160 ΝΑΙ   

5.2.10 
Εγγύηση 3 χρόνια από τον 
κατασκευαστή  

NAI   

5.2.11 Πιστοποιήσεις CE, TUV-GS ΝΑΙ   

 

5.3. Μεταγωγέας Ethernet. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.3.1 Πλήθος 1   

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.3.2 
Τύπος – Κατασκευαστής – 
Μοντέλο – Σειρά 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.3.3 
Εγγυηση 3 χρόνια (Next Business 
Day) από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

5.3.4 Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου ΝΑΙ   

5.3.5 
Να αναφερθεί ο αριθμός θυρών 
επέκτασης 

ΝΑΙ   

5.3.6 
Δυνατότητα υποστήριξης 
εφεδρικής τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.3.7 

Switched Ethernet θύρες με κοινό 
καλώδιο (UTP), 100/1000 Mbps 
Auto sense (ανά διάταξη) full 
duplex 

24   

5.3.8 
Συνολικό Εύρος Ζώνης Εσωτερικού 
Διαύλου Επικοινωνίας – Backplane 
throughput (Gbps) 

24   

5.3.9 
Ταχύτητα Μεταγωγής – 
Forwarding Rate (Mpps) 

35   

5.3.10 
Υποστήριξη Half-Duplex και Full-
Duplex επικοινωνίας 

ΝΑΙ   

5.3.11 
Υποστήριξη νοητών δικτύων – 
VLANs 

ΝΑΙ   

5.3.12 Υποστήριξη QoS NAI   

5.3.13 Μνήμη (MB) ≥64   

5.3.14 Υποστηριζόμενες mac διευθύνσεις ≥8.000   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

5.3.15 
Υποστήριξη SNMP πρωτοκόλλου 
διαχείρισης 

ΝΑΙ   

5.3.16 
Δυνατότητα διαχείρισης μέσω CLI, 
telnet ή συγκεκριμένης 
διαδικτυακής εφαρμογής 

ΝΑΙ   

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

5.3.17 IEEE 802.1x NAI   

5.3.18 IEEE 802.3x NAI   

5.3.19 
IEEE 802.1D Spanning-Tree 
Protocol 

NAI   

5.3.20 IEEE 802.1Q VLAN NAI   

5.3.21 IEEE 802.1p CoS NAI   

5.3.22 
IEEE 802.3u 100BaseTX 
specification 

NAI   

5.3.23 IEEE 802.3 10BaseT specification NAI   

5.3.24 Απαιτήσεις Εγκατάστασης    

5.3.25 
Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία στο προβλεπόμενο 
σημείο (rack)  

ΝΑΙ   
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5.4. Σαρωτές 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.4.1 
Να αναφερθούν κατασκευαστής και 
μοντέλο 

NAI 
  

5.4.2 Αριθμός μονάδων 5   

5.4.3 Μέγεθος εγγράφου <= Α4   

5.4.4 Τύπος Sheetfed   

5.4.5 Ανάλυση  600 dpi   

5.4.6 Τύπος Σάρωσης  
Sheetfed 
duplex 

  

5.4.7 
Ταχύτητα σάρωσης στα 200dpi (b/w & 
color) 

>=15 ppm A4 
  

5.4.8 Χωρητικότητα τροφοδότη >=20 σελ.   

5.4.9 Σύνδεση USB NAI   

5.4.10 Τεχνολογία σάρωσης CIS   

5.4.11 
Συμβατό με πρωτόκολλα  TWAIN & 
ISIS 

ΝΑΙ 
  

5.4.12 
Να συνοδεύεται από καλώδιο 
τροφοδοσίας και σύνδεσης 
δεδομένων 

ΝΑΙ 
  

5.4.13 
Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια 
χρήσης της συσκευής και του 
λογισμικού της 

ΝΑΙ 
  

5.4.14 
Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία στις εγκαταστάσεις του 
φορέα 

ΝΑΙ 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

1. Προσφερόενος Εξοπλισμός (Hardware & Software) 

Α

/

Α 

Υλικό 

ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

[€] 

 

Φ.Π.Α

. [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]  

1
ο
 

έτος 

2
ο
 

έτος 

3
ο
 

έτος 

4
ο
 

έτος 

5
ο
 

έτος 

6
ο
 

έτος 

7
ο
 

έτος 

8ο 

έτος 

1 1            

2 2            

             

             

             

             

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ            

 

 

 

 

 

2. Υπηρεσίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ώρες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1       

2       

ΣΥΝΟΛΟ      
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3. Συγκεντρωτικό Κόστος Συντήρησης 

ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

[€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΑΞΙΑΣ [%] 

1
ο
 0 0 0 0 

2
ο
 0 0 0 0 

3
ο
 0 0 0 0 

4
ο
     

5
ο
     

6
ο
     

7
ο
     

8
ο
      

ΣΥΝΟΛΟ     
 

 

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες 

γραμμές εμφανίζουν μηδενικά κόστη.  

 

4. Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εξοπλισμός (Πίνακας 1)     

2 Υπηρεσίες  (Πίνακας 2)    

3 Συγκεντρωτικό Κόστος Συντήρησης (Πίνακας 3)    

4 Άλλες δαπάνες (Πίνακας 4)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

A. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ____________________    Ημερομηνία έκδοσης____________ 

Προς: Ε.Τ.Α.Α-.  

____________________. 

____________________ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ____________  για ευρώ ____________ 

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

και διζήσεως, υπέρ: 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας}της Εταιρίας ______________ οδός ______________. αριθμός ____ 

ΤΚ ____________., 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξία }των Εταιριών 

α) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

β) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

γ) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

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

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

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

____________ για εκτέλεση του έργου ____________ συνολικής αξίας ____________, σύμφωνα με την  

υπ΄αριθμόν ____________ Διακήρυξή σας. 

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

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της εν λόγω Εταιρίας. 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

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

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

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ____________ 

(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

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

περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



 

Ανήκει στη διακήρυξη 

 

B. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ___________________     Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /2012 

Προς: Ε.Τ.Α.Α.  

______________________ 

______________________ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. __________ για ευρώ __________ 

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

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ 

Αριθμός ______ Τ.Κ. __________ 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών 

α) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

β) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

γ) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

 

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

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

μέχρι του ποσού των ευρώ____________________ , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό ______________ που αφορά στο διαγωνισμό της ___________ με αντικείμενο 

________________ συνολικής αξίας ________________ , σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 

______________ Διακήρυξή σας. 

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

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

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

σας. 

Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 

λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από 

κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

 

Γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός-αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

        ΕΥΡΩ. ………………………………… 

Προς: Ε.Τ.Α.Α. 

 

______________________ 

______________________ 

          

Με την εγγυητική επιστολή μας καλής λειτουργίσς με αριθμ. __________ για ευρώ __________ 

 

΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και 

μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………..Δ\νση…………………………………………………………..

για την καλή λειτουργία του παραδοθέντος υπ’ αυτής εξοπλισμού της με αριθμό σύμβασης 

……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια 

……………………………………(αρ. Διακ/ξης……….) προς κάλυψη αναγκών του 

……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ 

Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.  

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

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

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 

εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

 

Δ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς:  Ε.Τ.Α.Α.  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης  των Εταιριών 

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

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

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

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης . 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών 

συντήρησης-υποστήριξης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά 

…………….................................... συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με 

αριθμό……… Διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α.  

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

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

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

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Ανήκει στη διακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ν
ο       

/ 2012 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, ___ / ___ /2012, ημέρα ____________ μεταξύ: 

 

Α) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων - Ε.Τ.Α.Α.», που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 - Τ.Κ. 104 33 και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αργύριο 

Ζαφειρόπουλο, που σε αυτή την περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. του 

Ε.Τ.Α.Α. και  

Β) της εταιρείας____________________________, με έδρα στην οδό ____________________, τηλ. 

__________, ΑΦΜ:____________, ΔΟΥ:________________ που νόμιμα εκπροσωπείται από 

τ______________________ κάτοικο _______________ οδός _____________________, κάτοχο του 

υπ’ αριθμ. ____________Α.Δ.Τ. του Α.Τ. ____________και Α.Φ.Μ____________, 

Δ.Ο.Υ____________, σύμφωνα με το από____________Φ.Ε.Κ. ____________και ορίστηκε νόμιμος 

εκπρόσωπος με την με αριθμό. ____________Απόφαση Δ.Σ., προς υπογραφή της παρούσας, 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, το Ε.Τ.Α.Α., διά του νομίμου εκπροσώπου του κ. Αργύριου 

Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα που του εκτέθηκε πιο πάνω και θα αναφέρεται στην παρούσα ως 

«Εργοδότης»,  σύμφωνα με: 

 

Α) Τη διακήρυξη Νο 14/2012 του Ε.Τ.Α.Α., με την οποία διενήργησε δημόσιο ανοχτό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, για τις ανάγκες των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και των Τομέων Μηχανιικών και Ε.Δ.Ε., Νομικών – Τ.Ε.Α.Δ., 

Συμβολαιογράφων, Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών & Δικαστικών 

Επιμελητών και Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 

έως 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται και στο σχετικό κεφάλαιο 

της ανωτέρω αναφερομένης διακήρυξης.  

 

Β) Την κατακυρωτική απόφαση επί του …ου θέματος της …ης /…-…-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. 

του ΕΤ.Α.Α. με την οποία η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του Ε.Τ.Α.Α. που 
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συστάθηκε νόμιμα, με την με αριθμ. …/…-07- 2012 Θέμα …
ο
 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  

διενήργησε τον παραπάνω διαγωνισμό στις ____________ και πρότεινε την κατακύρωση αυτού στον 

προσφέροντα, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

  

Γ) Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης των Τομέων και των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. για 

την πληρωμή της παρούσας δαπάνης, ως εξής:  

1. Την υπ’ αριθμ. 281/11-07-2012 με αρ. πρωτ. 80316/12-07-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

ποσού 71.650,00 € με α/α καταχώρησης 281 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών των 

Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. Β410ΟΡΕ1-Ν09. 

2. Την υπ’ αριθμ. 101/12-01-2012 με αρ. πρωτ. 2907/12-01-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 

140.637,18 € με α/α καταχώρησης 101 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών των Τομέων 

Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. ΒΟΖ0ΟΡΕ1-ΒΛΦ. 

3.  Την υπ’ αριθμ. 180/08-03-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 10.350,00 € με α/α   

καταχώρησης 189 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. και Α.Δ.Α. 

Β44ΝΟΡΕ1-6ΧΒ. 

4. Την υπ’ αριθμ. 6200/10-07-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 7.220,00 € με α/α 

καταχώρησης 218 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών του Τομέα Ασφάλισης 

Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. Β41ΕΟΡΕ1-Ψ2Σ. 

5. Την υπ’ αριθμ. 227/19-03-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 2.320,00 € με α/α 

καταχώρησης 227 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων 

Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. Β44ΑΟΡΕ1-ΝΗΚ. 

6. Την υπ’ αριθμ. 741/06-07-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 400,00 € με α/α καταχώρησης 

741 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και 

Δικαστικών Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. Β410ΟΡΕ1-ΩΒ2. 

7. Την υπ’ αριθμ. 27/26-03-2012 με αρ. πρωτ. 2631/26.03.2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

ποσού 6.110,00 € με α/α καταχώρησης 27 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών του Τομέα 

Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. Β4ΩΕΟΡΕ1-ΒΦΜ. 

 

αναθέτει με το παρόν συμφωνητικό στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρία με την επωνυμία 

________________________, η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος ή Προμηθευτής» και η 

οποία, διά του νομίμου εκπροσώπου της, με την από ____________ έγγραφη προσφορά που υπέβαλε 

για συμμετοχή της στο διαγωνισμό αυτό, προσέφερε το ποσόν των ____________ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
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ΑΡΘΡΟ 1.  ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΜΕΣ 

Ο εξοπλισμός πληροφορικής που θα καλύψει τις ανάγκες του Ε.Τ.Α.Α. περιγράφεται λεπτομερώς 

στην από ………..διακήρυξη με αρ…….. και συγκεκριμένα στα παραρτήματα Α και Γ, καθώς και 

στους λοιπούς όρους της διακήρυξης αυτής, τους οποίους, η δεύτερη των συμβαλλομένων δια του 

νομίμου εκπροσώπου της αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης αποτελεί το σύνολο της οικονομικής προσφοράς και 

των τεχνικών προδιαγραφών που υπέβαλε ο Ανάδοχος – Προμηθευτής για τη συμμετοχή του στον 

παρόντα διαγωνισμό και ορίζονται ως ακολούθως:      

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.1 Η παράδοση του εξοπλισμού από τον προμηθευτή θα γίνει υποχρεωτικά σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις φάσεις υλοποίησης της προμήθειας – προσωρινή και οριστική παραλαβή (παράρτημα 

Α’ διακήρυξης). Συγκεκριμένα, η παράδοση θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις: 

1
Η

 ΦΑΣΗ : Μεταφορά, παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού Η/Υ, στους τόπους παράδοσης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη, για τις Ενιαίες Υπηρεσίες και τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α. και θα 

υποδειχθούν από την Υπηρεσία και εκτέλεση εργασιών βελτίωσης δομημένης καλωδίωσης στον 

Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) – ΤΕΑΔ, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της παρούσας σύμβασης (προσωρινή παράδοση - παραλαβή του εξοπλισμού Η/Υ). 

2
η
 ΦΑΣΗ : Εγκατάσταση του εξοπλισμού Η/Υ στα σημεία που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες στον τόπο παράδοσής τους, εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, των εφαρμογών 

γραφείου και του λογισμικού προστασίας, σύνδεση στο εσωτερικό δίκτυο των Ενιαίων Υπηρεσιών 

και των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., παραμετροποίηση του λογισμικού παρακολούθησης και διαχείρισης, 
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ρύθμιση των σταθμών εργασίας, δοκιμές ελέγχου για την καλή λειτουργία και εκπαίδευση, μέσα σε 

τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την προσωρινή παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού 

Η/Υ (οριστική παράδοση –παραλαβή). 

Αναλυτικά, οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα παραδοθεί ο εξοπλισμός πληροφορικής είναι οι εξής 

(όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α’ της διακήρυξης): 

i. Για τις Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α.: στην οδό Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα και στους 

χώρους που θα υποδειχούν από την αρμόδια υπηρεσία. 

ii. Για τους Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ του Ε.Τ.Α.Α.: στην οδό Κολοκοτρώνη 4, 105 61 Αθήνα 

και στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. 

iii. Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ του Ε.Τ.Α.Α.: στην οδό Σωκράτους 53, 104 31 

Αθήνα και στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. Στα γραφεία του 

Τομέα αυτού θα εκτελεστούν και οι εργασίες βελτίωσης δομημένης καλωδίωσης. 

iv. Για τους Τομείς Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α.: στην οδό Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα και 

στους χώρους που θα υποδειχούν από την αρμόδια υπηρεσία. 

v. Για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.: στην οδό Χαρ. Τρικούπη 34, 106 80 

Αθήνα και στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. 

vi. Για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α.: στην οδό Ηπείρου 64, 104 39 

Αθήνα και στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. 

vii. Για τον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.: στην οδό 

Βουκουρεστίου 30, 106 71 Αθήνα και στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια 

υπηρεσία. 

2.2 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένος και προελεγμένος, ώστε με την 

εγκατάστασή του να τεθεί σε πλήρη και άψογη λειτουργία. Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται 

στο άρθρο 1 της παρούσας, θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με την προσφορά του 

Προμηθευτή και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της  διακήρυξης 

Νο …/2012 του Ε.Τ.Α.Α. σε συνδυασμό με την τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, 

με βάση την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σε αυτόν, με την απόφαση επί του         
ου

  θέματος 

της                  
ης

 /                συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.    

2.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό (υλικά, λογισμικό και εργασίες 

βελτίωσης δομημένης καλωδίωσης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών-Τ.Ε.Α.Δ.) σύμφωνα με το 

υπάρχον νομικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού από το Ε.Τ.Α.Α., στις αρμόδιες επιτροπές 

παραλαβής των εμπλεκομένων στην παραλαβή Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., συνεπικουρούμενες από τη 

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α. 
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2.4 Mε αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − 

παράδοσης του εξοπλισμού μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί 

μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 

από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης, χωρίς 

να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 

χωρίς να παραδοθεί ο εξοπλισμός, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

2.5 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Τομέα του οποίου εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής του Τομέα αυτού, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. 

2.6 Με κάθε παράδοση στην αποθήκη υποδοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στον 

αντίστοιχο Τομέα αποδεικτικό θεωρημένο, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, ο 

εξοπλισμός, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

2.7 Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, το Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από σχετικό αίτημα των Τομέων 

του, διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 15% τη συμβατική ποσότητα, για κάθε Τομέα χωριστά 

εφόσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο της κατακύρωσης. Στην περίπτωση αυτή, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη ενημέρωση του προμηθευτή για παράδοση των 

απαιτούμενων ποσοτήτων σε διάστημα όχι λιγότερο του ενός (1) μηνός από την ειδοποίησή του. 

2.8 Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής των 

Τομέων οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης), το οποίο κοινοποιείται στον προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που κάποια επιτροπή παραλαβής απορρίψει τον εξοπλισμό, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους 

της απόρριψης και γνωματεύει αν ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

3.1 Η αμοιβή του προμηθευτή ανέρχεται στα …………………. € πλέον Φ.Π.Α. 23%.  Στο ποσό αυτό  

περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα έξοδα για μεταφορά και γενικά κάθε άλλη 

επιβάρυνση, για παράδοση των ανωτέρω ειδών ελεύθερων (με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή) 

στους τόπους παράδοσης και στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Ε.Τ.Α.Α. 

3.2 Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού στον προμηθευτή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, χωριστά από κάθε 

Τομέα του Ε.Τ.Α.Α. που παρέλαβε εξοπλισμό πληροφορικής, με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
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α. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, θεωρημένα αποδεικτικά προσκόμισης του εξοπλισμού στους τόπους εγκατάστασης των 

Τομέων και των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. που έχουν υποδειχθεί στον προμηθευτή, σύμφωνα 

με το άρθρο 28 του π.δ. 118/2007. 

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του εξοπλισμού στην εγκατάσταση κάθε Τομέα και στις Ενιαίες 

Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. 

γ. Τιμολόγιο εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ. Εξοφλητική απόδειξη, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

3.3 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε Τομέα, στα στοιχεία που θα υποδειχθούν 

στον προμηθευτή από τις Δ/νσεις Οικονομικών – Λογιστήρια των Τομέων και των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 

3.4  Ο δικαιούχος υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις: 

α.  Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) – ΤΕΑΔ: 

- Για τιμολόγια προμήθειας ειδών: 4,65% επί της καθαρής αξίας (φόρος προμηθευτών 4%, κρατήσεις 

υπέρ Δημοσίου 0,10% & 0,25%, ΤΕΑΔΥ 0,30% ). 

- Για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, φόρος προμηθευτών 8% επί της καθαρής αξίας (χωρίς τις 

υπόλοιπες κρατήσεις). 

β. Για τις Ενιαίες Υπηρεσίες και τους υπόλοιπους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.: 

- Για τιμολόγια προμήθειας ειδών: 3% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ των τιμολογίων για  

Μ.Τ.Π.Υ.,  2,4% χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. και 4% επί της καθαρής αξίας 

προ ΦΠΑ και 

- Για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών: 3% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ των τιμολογίων για  

Μ.Τ.Π.Υ., 2,4% χαρτόσημο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. και 8% επί της καθαρής αξίας 

προ ΦΠΑ (φόρος προμηθευτών). 

3.5 Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον προμηθευτή τα σχετικά τιμολόγια, η αρμόδια 

Υπηρεσία κάθε Τομέα υποχρεούται να διαβιβάσει, άμεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με 

την πληρωμή, στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο. 

3.6  Επισημαίνεται ότι η υποβολή των τιμολογίων πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
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3.7 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 

αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή 

της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους 

χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

3.8  Για την πληρωμή της δαπάνης αυτής, έχουν δεσμευτεί τα αντίστοιχα ποσά που θα βαρύνουν τις 

πιστώσεις των προϋπολογισμών των Οικονομικών Υπηρεσιών των Τομέων και των Ενιαίων Υπηρεσιών 

του Ε.Τ.Α.Α. με τις πιο κάτων αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 

1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ: 281/11-07-2012 και αρ. πρωτ. 80316/12-07-2012, ποσού 

71.650,00 € με α/α καταχώρησης 281 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πήρωμής των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. Β410ΟΡΕ1-Ν09. 

2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ: 2907/12-01-2012, ποσού 140.637,18 € με α/α καταχώρησης 

101 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πήρωμής των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 

και Α.Δ.Α. ΒΟΖ0ΟΡΕ1-ΒΛΦ. 

3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ: 180/08-03-2012, ποσού 10.350,00 € με α/α καταχώρησης 189 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πήρωμής του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. και Α.Δ.Α. Β44ΝΟΡΕ1-6ΧΒ. 

4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ: :6200/10-07-2012, ποσού 7.220,00 € με α/α καταχώρησης 218       

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πήρωμής του Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α. 

και Α.Δ.Α. Β41ΕΟΡΕ1-Ψ2Σ. 

5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ: 227/19-03-2012, ποσού 2.320,00 € με α/α καταχώρησης 227 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πήρωμής του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. και 

Α.Δ.Α. Β44ΑΟΡΕ1-ΝΗΚ. 

6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ: 741/06-07-2012, ποσού 400,00 € με α/α καταχώρησης 741 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πήρωμής του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών 

Επιμελητών του Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. Β410ΟΡΕ1-ΩΒ2. 

7. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ: 2631/26-03-2012, ποσού 6.110,00 € με α/α καταχώρησης 27 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πήρωμής του Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του 

Ε.Τ.Α.Α. και Α.Δ.Α. Β4ΩΕΟΡΕ1-ΒΦΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

4.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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Ο Προμηθευτής,, κατέθεσε την με αριθμό ……………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

των όρων της παρούσας σύμβασης, ποσού………………..ευρώ της Τράπεζας 

………………………………….υπέρ του Ε.Τ.Α.Α., που αντιστοιχεί σε ποσοσστό 10% της συνολικής 

συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  Η εγγυητική επιστολή αυτή είναι αορίστου χρόνου και θα επιστραφεί μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού και της εγκατάστασης και ύστερα από την 

εκκαθάεριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μόνον αφού ο ανάδοχος/προμηθευτής 

καταθέσει την εγγύηση καλής λειτουργίας. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

έξι (6) μηνών, προκειμένου οι Τομείς να έχουν το χρόνο για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ποιοτικού 

ελέγχου του εξοπλισμού που παρέλαβαν. 

 

4.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας (τουλάχιστον) τριών (3) 

ετών. Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη της επισκευής του 

εξοπλισμού που παρουσιάζει προβλήματα και την υποχρέωση αποκατάστασης όλων των 

λειτουργικών βλαβών ή προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσιαστούν, χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για εργασία, ανταλλακτικά, έξοδα μεταφοράς και μετακίνησης. 

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει στο Ε.Τ.Α.Α. πριν τη 

λήξη της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού που 

αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ και χρονικής 

διάρκειας ίσης με το χρόνο της δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας που προσέφερε, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη. 

 

4.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων 

υπηρεσών συντήρησης – υποστήριξης, ο προμηθευτής, εφόσον υπογραφεί σύμβαση συντήρησης – 

υποστήριξης, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Συντήρησης – 

Υποστήριξης αορίστου χρόνου, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του τιμήματος της 

Σύμβασης Συντήρησης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η οποία θα αποδεσμεύεται σταδιακά 

κατ’ έτος κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία των παρασχεθεισών εργασιών.    

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
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5.1 O Προμηθευτής που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει απ’αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

5.2 Με την ίδια διαδικασία, ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον εκτελεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις του ή 

παραβεί τους όρους της υπογεγραμμένης σύμβασης.  

Στον υποψήφιο Ανάδοχο/Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

Α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης. 

Β. Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε από τους υπολοίπους που είχαν λάβει μέρος 

στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ε.Τ.Α.Α. ή τυχόν 

διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός 

γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η νέα προμήθεια, σύμφωνα με το 

Π.Δ. 118/2007. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται 

νέα προμήθεια του εξοπλισμού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός 

του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου 

και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των 

φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 

για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το 

διαγωνισμό. 

5.3 Σε περίπτωση που η ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, γίνεται με 

τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις 

οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό της διαφοράς σε βάρος του, 

λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύψει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή των 

προδιαγραφών της προμήθειας, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

5.4  Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
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Α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη του Ε.Τ.Α.Α. 

Β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

6.1 Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν 

η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα 

βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο προμηθευτής που πλήττεται από το περιστατικό 

ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του 

γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που 

καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. 

6.2  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτή βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες 

προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν 

κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο 

Ε.Τ.Α.Α. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

6.3 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά 

και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ Η΄ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

7.1 Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός φορτωθεί − παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 118/2007, επιβάλλεται, εκτός των 

τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του 

μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου 

προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
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παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των 

περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

7.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας του 

εκπρόθεσμα παραδοθέντος εξοπλισμού, χωρίς τον ΦΠΑ. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές 

ημέρες και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 

τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 

συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

7.3 Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να 

παραδώσει τον εξοπλισμό μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του 

προσαρασσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με 

ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο 

χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τον εξοπλισμό, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα 

αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 

ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

7.4 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση − παράδοση ή 

αντικατάσταση του εξοπλισμού, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου για τη διενέργεια του διαγωνισμού ή την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης − παράδοσης. 

7.5 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

7.6 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

7.7 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του 

εξοπλισμού, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 

με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 

από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού 
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χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τον 

εξοπλισμό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την 

απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των 

απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, 

επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση 

που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης, ο 

απορριφθείς εξοπλισμός δεν επιστρέφεται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη της 

προθεσμίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην 

περίπτωση αυτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΊΤΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

8.1 Το Ε.Τ.Α.Α. έχει δικαίωμα, με δική του δαπάνη και ευθύνη, να τροποποιήσει τον εξοπλισμό ή και 

να προσαρτήσει στον εξοπλισμό οποιοδήποτε εξάρτημα προσφέρεται από άλλους προμηθευτές, ή να 

χρησιμοποιήσει άλλο λογισμικό τρίτων στον εξοπλισμό. 

8.2 Αν το Ε.Τ.Α.Α. προτίθεται να τροποποιήσει τον εξοπλισμό ή να προσαρτήσει σε αυτόν 

οποιοδήποτε εξάρτημα προσφέρουν άλλοι προμηθευτές, θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή γραπτά 

σχετικά με την πρόθεσή του αυτή. 

8.3  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ανακοινώσει στο Ε.Τ.Α.Α. μέσα σε τριάντα (30) μέρες κάθε 

γνωστή δυσμενή συνέπεια της σκοπούμενης τροποποίησης ή προσάρτησης. Σε περίπτωση που δεν 

απαντήσει εντός της παραπάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει καμία δυσμενής συνέπεια 

από την προσθήκη του νέου εξοπλισμού. 

8.4  Ο προμηθευτής υποχρεούται να δώσει κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να βοηθήσει το Ε.Τ.Α.Α. 

στην ασφαλή εκτέλεση της τροποποίησης ή προσάρτησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

9.1 Την κύρια ευθύνη υλοποίησης του έργου έχει ο προμηθευτής, τη δε επίβλεψη και τον έλεγχο της 

σύμβασης και των παραδοτέων έχει το Ε.Τ.Α.Α. Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του Έργου, 

αρμόδια είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α., η οποία παρακολουθεί 
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την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα υλοποίησης του Έργου, συντονίζει τις ενέργειες 

του Ε.Τ.Α.Α. και του προμηθευτή σε συνεργασία με τις επιτροπές παραλαβής των Τομέων και των 

Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 

Ε.Τ.Α.Α.μπορεί επίσης, να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την 

εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. 

9.2 Η προσωρινή παραλαβή συντελείται με την ολοκλήρωση της 1
ης

 φάσης, ενώ η οριστική με την 

ολοκλήρωση της 2
ης

 φάσης. Σημειωτέον ότι, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, το Ε.Τ.Α.Α. 

δικαιούται να κάνει εσωτερικές αλλαγές σε κάθε Φάση του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, χωρίς 

επιπλέον κόστος, εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν καθιστούν ανέφικτη τη συμφωνημένη καταληκτική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης του εξοπλισμού από τον προμηθευτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΓΥΗΣΗ 

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

10.1 Μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας θα παρέχεται η δυνατότητα συμβολαίου 

συντήρησης-υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Τ.Α.Α., η οποία είναι και υπέυθυνη για το συντονισμό και 

τον έλεγχο του έργου και κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

10.2 Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης μετά το πέρας της εγγύησης 

καλής λειτουργίας θα καταρτιστεί νέα σύμβαση πριν από τη λήξη ισχύος της εγγύησης καλής 

λειτουργίας και ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

10.3 Η σύμβαση συντήρησης-υποστήριξης, θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο τις παροχές της εγγύησης 

καλής λειτουργίας. Μπορεί δε να επεκταθεί με πρόσθετες υπηρεσίες και παροχές, κατόπιν 

διαπραγμάτευσης και έγκρισής τους από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

10.4 Οι υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν : 

         α. Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού: Όπως και στο στάδιο της εγγύησης καλής 

λειτουργίας, ο προμηθευτής, υποχρεούται και μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης, να διενεργεί δύο 

(2) φορές το χρόνο  όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και εσωτερικούς καθαρισμούς του εξοπλισμού, 

καθώς και τους κατάλληλους ελέγχους των ευαίσθητων εξαρτημάτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η 

χωρίς προβλήματα λειτουργία τους.  

      β. Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού: Περιλαμβάνει τις ενέργειες (εργασίες και 

ανταλλακτικά) που απαιτούνται να εκτελεστούν, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για 

την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την εμφάνιση κάποιου προβλήματος. Αν η πλήρης και 



 

 

 

89 

οριστική επίλυση του προβλήματος δεν πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου 

χρονικού ορίου που ορίζεται στη συνέχεια, θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

  - H αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας μίας μονάδας δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα 

μεγαλύτερο των 48 συνεχών ωρών από την ώρα που ο προμηθευτής έχει συμβατική υποχρέωση να 

ανταποκριθεί στην αίτηση επισκευής της. Μετά την πάροδο των 48 συνεχών ωρών και εφόσον δεν 

έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με 

όμοια μονάδα που να λειτουργεί κανονικά. Μέσα στις 48 ώρες δεν υπολογίζονται ώρες Κυριακής και 

επίσημων αργιών. 

  - Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα πραγματοποιείται μέσα σε μία (1) 

εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση προς τον 

προμηθευτή λάβει χώρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) των 

Τομέων και των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.  

      γ. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει: Εγγυημένο Επίπεδο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, 

μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου, Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, καθώς επίσης και Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης Συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης-

υποστήριξης. Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης βασίζονται στο πλαίσιο Εγγυημένου Επιπέδου, το 

οποίο ο προμηθευτής κατέθεσε στην Προσφορά του και θα αναφέρεται στη Σύμβαση. 

      δ. Εξασφάλιση ανταλλακτικών. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα 

καινούρια ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού, για χρονικό διάστημα ίσο 

με το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης-υποστήριξης του 

εξοπλισμού αυτού. 

      ε. Παροχή νέων εκδόσεων των λογισμικών του συστήματος για χρονικό διάστημα ίσο με το 

χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης-υποστήριξης του εξοπλισμού 

αυτού.  

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι όροι της διακήρυξης Νο …/2012 του Ε.Τ.Α.Α. καθώς και της σύμβασης αυτής, είναι ουσιώδεις 

και δεσμεύουν τον Προμηθευτή και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, 

που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυητικής 

επιστολής και την κήρυξη του Προμηθευτή έκπτωτου, κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α. με απλή 

εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα  

Αναπόσπαστο μέρος και στοιχεία της παρούσας σύμβασης αποτελούν:  
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α) Η από ____________ με αριθ. ____________ διακήρυξη του  διαγωνισμού του Ε.Τ.Α.Α. 

β) Η από ____________ έγγραφη προσφορά του Αναδόχου/Προμηθευτή. 

γ) Η με αριθμ. ____________ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο με 

την παρούσα σύμβαση. 

Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης, θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με 

έγγραφη συμφωνία, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη δε και του όρκου.  

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΊΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο Προμηθευτής και το Ε.Τ.Α.Α. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

 

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφηκε κατάλληλα από τους ενδιαφερόμενους και έλαβε ένα (1) ο Προμηθευτής και από ένα (1) 

κάθε Τομέας και οι Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.              Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 


