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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

              Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2018         
               Αρ. Πρωτ.:   375715 (9916)
             

Ταχ. Δ/νση                 :26ης Οκτωβρίου 64
Ταχυδρομικός Κώδικας: 54627- Θεσ/νίκη
Πληροφορίες              : Χ. Κοτσαπουϊκη
Τηλ.                          : 2313 319142
Fax                           : 2313 319135
E- mail                      : C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr 

Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σύμβαση ''Ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της

ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυν-
σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανο-

μικών ελέγχων”
Ταξινόμηση κατά CPV [48000000-8]-Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 45.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (προϋπολογισθείσα  δα-
πάνη άνευ Φ. Π.Α.: 36.290,32 € και Φ.Π.Α. 24% : 8.709,68 €).

Χρηματοδότηση
Η δαπάνη  για  την  παρούσα σύμβαση η  οποία  ανέρχεται  στο  ποσό  των
45.000,00 € βαρύνει τον Φορέα  και Κ.Α.Ε: 02.21.01.721.9899.ι.01 και έχει
εκδοθεί η αριθμ. πρωτ. 222944/5649/6-6-2017 Απόφαση Ανάληψης Υπο-
χρέωσης με Α/Α 2023 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Τα-
μειακής Διαχείρισης, προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017,
με ΑΔΑ: 7ΤΜΡ7ΛΛ-8ΧΝ και ΑΔΑΜ: 17REQ006283134 2017-06-06 (καταχω-
ρήθηκε με α/α 1818 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οι-
κονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ), όπως επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ.
20416(754)/12-1-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 495 του
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, προϋπο-
λογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018, με ΑΔΑ: ΩΘ3Ζ7ΛΛ-4ΕΜ (κα-
ταχωρήθηκε με α/α 433 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Οικονομικής  Υπηρεσίας  ΠΚΜ)  καθώς  και  με  την  αριθμ.  πρωτ.  225561
(6536)/10-5-2018   Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  Α/Α  2215  του
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, προϋπο-
λογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018, με ΑΔΑ: ΨΞΙΥ7ΛΛ-ΞΔΔ (κα-
ταχωρήθηκε με α/α 2088 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ)

Αριθμός Πρωτοκόλλου
Διακήρυξης

 375715 (9916)/1-8-2018
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της
ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ

και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων”
(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο:

στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διαύγεια, Κ.Η.Μ.ΔH.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2





ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος Διαδικασίας Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-  τιμής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών

Ημερομηνία: 21-8-2018
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 15:00 μ.μ.
(ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ 
ΚΗΜΔΗΣ, άρθρο 121 ν. 4412/2016)

Ημερομηνία Διενέργειας 
Διαγωνισμού

Ημερομηνία: 22-8-2018
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 09:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη
Ισχύς προσφορών 365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού
Κωδικός CPV [48000000-8]-Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής
Χρηματοδότηση Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 €

βαρύνει τον Φορέα  και Κ.Α.Ε: 02.21.01.721.9899.ι.01 και έχει εκδοθεί η αριθμ. πρωτ.
222944/5649/6-6-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 2023 του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, προϋπολογισμού εξόδων του
οικονομικού έτους 2017, με ΑΔΑ: 7ΤΜΡ7ΛΛ-8ΧΝ και ΑΔΑΜ: 17REQ006283134 2017-
06-06 (καταχωρήθηκε με α/α 1818 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Οικονομικής  Υπηρεσίας  ΠΚΜ),  όπως  επικαιροποιήθηκε  με  την  αριθμ.  πρωτ.
20416(754)/12-1-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 495 του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, προϋπολογισμού εξόδων του
οικονομικού έτους 2018, με ΑΔΑ: ΩΘ3Ζ7ΛΛ-4ΕΜ (καταχωρήθηκε με α/α 433 στο Βι-
βλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ) καθώς και με
την αριθμ. πρωτ. 225561 (6536)/10-5-2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α
2215 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, προϋπο-
λογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018, με ΑΔΑ: ΨΞΙΥ7ΛΛ-ΞΔΔ (καταχωρήθηκε
με α/α 2088 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας
ΠΚΜ)

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ
Φ. Π.Α.: 36.290,32 € και Φ.Π.Α. 24% : 8.709,68 €).

Διάρκεια Σύμβασης Η  συνολική  διάρκεια  του  έργου  είναι  6  (έξι)  μήνες.  Η  περίοδος  υποστήριξης
δοκιμαστικής  παραγωγικής  λειτουργίας  του  συνολικού συστήματος  προσδιορίζεται
στους  2  μήνες  κατά ελάχιστον,  μετά  την  ολοκλήρωση της  περιόδου  Ανάπτυξης,
Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων και της πιλοτικής λειτουργίας
που προσδιορίζεται κατά ελάχιστο σε ένα (1) μήνα.
Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα με-
γαλύτερο από 6 μήνες ή περίοδο δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας του συνολι-
κού συστήματος μικρότερη των 2 (δύο) μηνών ή περίοδο πιλοτικής λειτουργίας μι-
κρότερη του ενός (1) μήνα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κρατήσεις επί της τιμής των 
προμηθειών και των υπηρεσιών

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε:
α)  κράτηση  ποσοστού  0,06%  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων  (άρθρο  4  Ν.4013/2011,  όπως  ισχύει  και  άρθρο  375  παρ.  7  του  Ν.
4412/2016)

Παρακράτηση Φόρου προμηθειών 
(άρθρο 64, παρ. 2 Ν. 4172/2013)

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος:
α) για την προμήθεια αγαθών, ποσοστού 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας
β)  για την παροχή υπηρεσιών, ποσοστού 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL522

Τηλέφωνο 2313 319142

Φαξ 2313 319135

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο C  .  Kotsapouiki  @  pkm  .  gov  .  gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής Χριστίνα Κοτσαπουϊκη, 2313 319142

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο Γ. Περάκης, 2313 330059

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Ο τίτλος του αντικειμένου της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου του έργου: ''Ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια
υλικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων”

2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται  στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. (45.000,00  €)   και στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα και τριάντα δύο ευρώ άνευ Φ.Π.Α.
(36.290,32 €), με διάρκεια έως 6 (έξι μήνες) από την υπογραφή της.

2.3 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και η θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής,
διαχείρισης  και  επεξεργασίας  του  μητρώου των  επιχειρήσεων   που  υπόκεινται  σε  αγορανομικούς  ελέγχους  από  την
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και η προμήθεια tablet

Πρόκειται για ένα σύστημα που αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:
 Το πρώτο είναι η Βάση Δεδομένων του Μητρώου των επιχειρήσεων
 Το δεύτερο είναι το λογισμικό ανοικτού κώδικα διαχείρισης του μητρώου και των καθημερινών εργασιών των κλι-

μακίων που διενεργούν τους αγορανομικούς ελέγχους
 Το τρίτο είναι μια εφαρμογή tablet / κινητά τηλέφωνα για iOS και Android που θα χρησιμοποιούν τα κλιμάκια που

διενεργούν τους ελέγχους. H εφαρμογή θα είναι κατά τέτοιο τρόπο ανεπτυγμένη, ώστε να υποστηρίζει την τεχνο-
λογία Bring Your Own Device (BYOD).

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια υπηρεσιών  και υλικών που αφορούν:
- στην ανάπτυξη, στον έλεγχο και στην ολοκλήρωση εφαρμογών και υποσυστημάτων του συστήματος,
- στην εκπαίδευση των χρηστών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και
- στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος,
- την προμήθεια 10 tablets και των παρελκόμενών τους (ποντίκι, πληκτρολόγιο κλπ) με τα χαρακτηριστικά που περι -

γράφονται στη συνέχεια.

Αναλυτικές  πληροφορίες  για  την  επιλογή  αναδόχου  του εν  λόγω διαγωνισμού,  περιλαμβάνονται  στο  Παράρτημα  I :
Αντικείμενο και Προδιαγραφές έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 6 (έξι) μήνες. Η περίοδος υποστήριξης δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας του
συνολικού συστήματος προσδιορίζεται στους 2 μήνες κατά ελάχιστον, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου Ανάπτυξης,
Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων και της πιλοτικής λειτουργίας που προσδιορίζεται κατά ελάχιστο σε
ένα (1) μήνα.
Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες ή περίοδο δοκι -
μαστικής παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος μικρότερη των 2 (δύο) μηνών ή περίοδο πιλοτικής λειτουρ -
γίας μικρότερη του ενός (1) μήνα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :

1. του ν.  4412/2016 (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-2017)
3. του ν. 4472/2016 (Αρ. Φ. 74/Τ’ Α’/19-5-2017) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.

4387/2016, μέτρα  εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και  μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.”

4. της αριθμ. 57654/22-5-2017 απόφασης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης", (ΦΕΚ 1781/T’
B’/23-5-2017)

5. της  αριθμ.  πρωτ.  3468  /30-5-2017  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (ΑΔΑ:  ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ)  περί
ενημέρωσης για τη δημοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 και  έκδοση Υ.Α.
ΚΗΜΔΗΣ

6. του  ν.2362/1995  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του  κράτους  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ
Α΄247/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του ν.4270/2014

7.  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

8.  του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και
Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις»  και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

9.  της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

10.  του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του
ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013) άρθρο 64 σχετικά με τους συντελεστές παρακράτησης
φόρου

11. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών
τους με κλήρωση»,

12. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

13. του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

14. του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Αρ. Φ. 150/ τ. Α'/10-7-2007)
15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο

και άλλες διατάξεις»,
16. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του

ν.  4389/2016  (ΦΕΚ  94/Α'/27-5-2016)  "Επείγουσες  διατάξεις  για  την  εφαρμογή  της  συμφωνίας  δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" και συγκεκριμένα το άρθρο 52.
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17. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7
και 13 έως 15,

18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”
19. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
20. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
21. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και

διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

22. της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του
"Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.  4412/2016 (Α΄ 147),  για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698)

23. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

24. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 81320 &
77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

25. του  ν.3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)

26. του  ν.4071/2012  "Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την αποκεντρωμένη  διοίκηση
Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)

27. Την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του
ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων (Φ.Ε.Κ. 1291/τ.Β΄/11-08-2010).

28.  του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ Τ. Α'/ 16-6-2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις"  
29. της  αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017  Απόφασης  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και  στον
Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
“ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των
Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων
και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017)

30. της υπ΄ αριθμ. 58/10-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΓ3Θ7ΛΛ-ΑΝ2) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.,  όπως
τροποποιήθηκε από την υπ΄ αριθμ. 61/02-04-2018 (ΑΔΑ: Ω96Ω7ΛΛ-Τ66) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
της  Π.Κ.Μ.  περί  “1ης  τροποποίησης  προγράμματος  ποσοστού  πιστώσεων  Επενδυτικών  Δαπανών  έτους  2018,
χρηματοδοτούμενων από Ιδίους Πόρους”

31. του   αριθμ.  πρωτ.οικ.  173203  (4523)  Πρωτογενούς  Αιτήματος  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  ΜΕ
Θεσσαλονίκης (ΑΔΑΜ:17REQ006133849 2017-05-04)

32. της  αριθμ.  πρωτ.  222944/5649/6-6-2017 Απόφασης  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  Α/Α  2023  του  Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017, με ΑΔΑ:
7ΤΜΡ7ΛΛ-8ΧΝ  και  ΑΔΑΜ:  17REQ006283134  2017-06-06  (καταχωρήθηκε  με  α/α  1818  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και
Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ), όπως επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 20416(754)/12-1-
2018  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  Α/Α  495  του  Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής
Διαχείρισης, προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018, με ΑΔΑ: ΩΘ3Ζ7ΛΛ-4ΕΜ (καταχωρήθηκε με α/α 433
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ) καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 225561
(6536)/10-5-2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 2215 του Τμήματος Προϋπολογισμού,  Λογιστικής και
Ταμειακής Διαχείρισης, προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018, με ΑΔΑ: ΨΞΙΥ7ΛΛ-ΞΔΔ (καταχωρήθηκε
με α/α 2088 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ)

33. του αριθμ. πρωτ. 229884(5638) 31-7-2017 εγγράφου  της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης
περί διαβίβασης τεχνικών προδιαγραφών.

34. της αριθμ.  2128/31-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΔΛ7ΛΛ-ΘΓΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά
έγκριση όρων της παρούσης και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.

35. Της  αριθμ.  πρωτ.  470192  (10840)/24-11-2017  Διακήρυξης  (ΑΔΑ:Ω3487ΛΛ-ΚΣ8 και  ΑΔΑΜ:  17PROC002295415)
συνοπτικού διαγωνισμού,  για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια υλικών για τη
διασφάλιση  της  ποιότητας  και  παρακολούθησης  ελεγκτικής  δραστηριότητας  της  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  και
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Περιβάλλοντος  ΜΕΘ  και  τη  δραστηριοποίηση  αγορανομικών  ελέγχων», με  κριτήριο  κατακύρωσης την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

36. Της αριθμ. 519/13-03-2018 (ΑΔΑ:6Σ9Ο7ΛΛ-Λ3Ι)  απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής Π.Κ.Μ.,  αναφορικά  με  τη
ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση
της ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ
και  τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων», με  κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει  της  βέλτιστης σχέσης  ποιότητας  –τιμής, λόγω απόρριψης των προσφορών και  των δύο
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, παρ.1, του άρθρου 106 «Ματαίωση
διαδικασίας»,  για τους λόγους που αναφέρονται  στο από 14-2-2018 Πρακτικό  της  Τριμελούς Επιτροπής Τεχνικής
Αξιολόγησης

37. Του αριθμ. πρωτ. οικ. 160202 (4931)/30-3-2018 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ. προς τη  Διεύθυνση
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στο πλαίσιο
της  ματαίωσης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού για  την  επιλογή  αναδόχου  του  έργου:  «Ανάπτυξη  λογισμικού  και
προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων»

38. Του αριθμ. πρωτ. 16/Γ/ΕΞ/3674-1/21-05-2018 απαντητικού εγγράφου της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης  αναφορικά  με  την  εξέλιξη  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  στο  πλαίσιο  της  ματαίωσης  του
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια υλικών για τη
διασφάλιση  της  ποιότητας  και  παρακολούθησης  ελεγκτικής  δραστηριότητας  της  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  και
Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων»

39. Της υπ’ αριθμ. 1715/17-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΝΕ67ΛΛ-ΧΡ7) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά
έγκριση όρων της παρούσης και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.

40. Της  υπ΄ αριθμ. 1736/24-7-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί συγκρότησης της  Πενταμελούς
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και
της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

ΑΡΘΡΟ  5  :  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΟΡΟΙ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρο  117  του
Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει  με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό
τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Σύμφωνα και με το άρθρο 26 του Ν. 4412/2016, μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:

α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,  σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και  έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται  έναντι  της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   (Άρθρα 2 παρ. 1 περ.14, 53 και 121  Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

7.1. Έγγραφα σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον παρόντα
διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
α)  Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
β)  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ) Η σύμβαση (συμφωνητικό)
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή

7.2  Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφω-
νίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
1. Η σύμβαση (συμφωνητικό).
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή
4.  Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

7.3  Πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα
λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διαδρομή :
http://www.pkm.gov.gr, στην ενότητα "Προκηρύξεις".

7.4  Διευκρινίσεις –Συμπληρωματικές πληροφορίες  (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)

Εφόσον  ζητηθούν  εγγράφως  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  διευκρινίσεις,  κ.λ.π.  για  τον  διαγωνισμό,  το  αργότερο
τέσσερις  (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται  εγγράφως από την
Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 8  : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω ανα-
φερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για  τυχόν  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  εφαρμόζονται  τα  αναφερόμενα  στην  παρ  4  του  άρθρου  97  του
Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 9 :  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα  διακήρυξη  και  τα  Παραρτήματά  αυτής  δημοσιεύονται  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  66  του
Ν.4412/2016.
Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το Ν.3861/2010, όπως
ισχύει.
Η παρούσα διακήρυξη  μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της,
ΤΕΥΔ,  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς)  αναρτάται  και  στον  δικτυακό  τόπο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  :
www.pkm.gov.gr.

ΑΡΘΡΟ 10  :  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  (Άρθρο 86 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής.

ΑΡΘΡΟ 11  :  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει)

11.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί  Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομι-
κών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρ-
κτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και
73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.

11.2  ΤΕΥΔ  (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 79Α του Ν. 4497/2017 (Αρ. Φ.
171/τ΄Α΄/13-11-2017))

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ-
ΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ  και τις οδηγίες της
αριθμ.  πρωτ.  4495/15-1-2018 εγκυκλίου (ΑΔΑ:6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ) του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης με θέμα:
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμ-
βάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών». Το ΤΕΥΔ διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της
ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο PDF,αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευ-
κόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην ανα-
θέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.

11.3  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας (Παράρτημα V), είναι οι εξής:

Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος
ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), ήτοι για έναν από τους ακόλουθους λόγους :  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του Συμβουλίου της  22ας  Ιουλίου 2003,  για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευ -
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω
οικονομικού  φορέα  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό.  Η  υποχρέωση  του
προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.),  τον  διευθύνοντα  σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  γγ)  στις  περιπτώσεις  των
συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ) η περίοδος αυτή ανέρχεται
σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης),  σύμφωνα με τα ειδι-
κότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Επίσης,  δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός,  σύμφωνα με  την  παρούσα περίπτωση,  θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή
όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών
του,  όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  σε  χρόνο κατά τον  οποίο  δεν  είχε  τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδι-
κής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει
τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργί-
ας.

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και
5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107, περ. 1 του ν. 4497/2017.

Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (περιπτώσεις α,  β,  γ,  δ, ε, στ, ζ,  η) η περίοδος αυτή
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία.

ΣΤ)  Να είναι  εγγεγραμμένος ο οικονομικός φορέας στο οικείο  επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (επιμελητήριο) που
τηρείται  στο  κράτος  -  μέλος  εγκατάστασής  του,  όπως περιγράφεται  στο  Παράρτημα XI  του Προσαρτήματος  Α'  του
ν.4412/2016.

Z) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Για  τη  συμμετοχή  τους  στο  διαγωνισμό,  οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  πρέπει  να  πληρούν  υποχρεωτικά  τις  παρακάτω
προϋποθέσεις που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια.

 Να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2015, 2016 και 2017) τουλάχι-
στο ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της διακήρυξης (ήτοι 45.000,00 €).

 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, για τα τελευταία τρία (3) έτη (2015, 2016 και 2017), να ήταν δρώσα και οικονομικά εύ -
ρωστη επιχειρηματική μονάδα και ειδικότερα τα κέρδη του κάθε έτους να είναι θετικά.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται
αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας.
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Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών τελευταίων (3) διαχειριστικών
χρήσεων (2015, 2016 και  2017),  καταθέτει  τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το
χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.

Η) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ή οποιοσδήποτε μέτοχός του, πρέπει να  διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην
διαχείριση έργων, στην ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού για κινητές συσκευές και να έχει ολοκληρώσει την τελευ-
ταία 3ετία (2015, 2016 και 2017), με επιτυχία,  έργα αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο.

Συγκεκριμένα, ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής ορίζεται

- η υλοποίηση μιας (1) εφαρμογής για κινητές συσκευές που να περιλαμβάνει τουλάχιστο τη λειτουργικότητα αυθεντι-
κοποίησης με  email,  εμφάνισης λίστας καταστημάτων, καρτέλας καταστήματος με στοιχεία όπως διεύθυνση, τη-
λέφωνο και φωτογραφίες, εμφάνιση καταστήματος σε χάρτη και δυνατότητα πλοήγησης σε αυτό, αναζήτηση ανάλο-
γα με την κατηγορία του καταστήματος. Η εφαρμογή θα πρέπει να τρέχει σε λειτουργικά Αndroid και iOS, να έχει
υλοποιηθεί με τις τεχνολογίες που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά, να βρίσκεται
σήμερα σε πλήρη λειτουργία, να υπάρχει διαθέσιμη για εγκατάσταση στο Google Play και στο App Store με περισ -
σότερες από 1.000 εγκαταστάσεις και να έχει λάβει αξιολόγηση στο Google Play ή στο App Store μεγαλύτερη του
4.0.

- η υλοποίηση μιας (1) εφαρμογής Web, με τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, ανοικτού κώδικα.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά
τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β,  Γ , Δ , Ε, ΣΤ, Ζ και Η.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις
συμμετοχής Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 16 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

11.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:

-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο
από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση,
και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος V
της παρούσας
-Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
- To μέρος II.Γ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς (βλέπε άρθρο 11.6 της παρούσας)
-Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς (βλέπε άρθρο 11.6 της παρούσας).
-  Το μέρος V  συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και  την υπογραφή του κατά νόμο
υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι :

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε
φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 11.5 της παρούσας)
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 Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευ-
θυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα  ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απο-
φάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι
δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτι-
κή απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 11.3.Α. της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προ-
σώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής
της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για δια-
δικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

11.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επι -
λεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
β)  Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής]  και συ-
μπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα.
γ) Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν  χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
δ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Ανα-
θέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακο-
λουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

11.6  Στήριξη στις  ικανότητες  άλλων φορέων  (Άρθρο 78  Ν.  4412/2016) - Υπεργολαβία  (Άρθρα 58  και  131
Ν.4412/2016)

α)  Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τη στήριξή
του στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής της παρούσας διακή -
ρυξης, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016.

β)  Η  Αρχή απαιτεί  από τον προσφέροντα να αναφέρει  στην προσφορά του  το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που
προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  καθώς  και  τους  υπεργολάβους  που  προτείνει,
συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.

γ)  Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016,  όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει  το 30%,  τότε υποβάλλει  υποχρεωτικά
χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ
του  ΤΕΥΔ  για  καθέναν  από  τον/τους  υπεργολάβο/ους,  προκειμένου  να  επαληθευτεί  η  μη  συνδρομή  των  λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει
ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους  αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12:  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 
121 του N.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

12.1  Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ., 3ος όροφος, γραφείο 80,
στη διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσ/νίκη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις  22-8-
2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγι-
σης προσφορών).  
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12.2  Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών

 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Ανα-
θέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση της παραγράφου 12.1, ως άνω.

Οι προσφορές υποβάλλονται με :
(α)  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, είτε
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή.

   Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι
των προσφορών γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Προμη-
θειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.),  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών,
δηλαδή μέχρι και τις 21-8-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
    Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυ-
δρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυ -
δρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
    Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκ-
πρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστη-
μένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει
ως μη κανονικές.

Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομι -
κοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν
παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β)
Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπου-
δαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή
δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει
τις προθεσμίες.
    Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. (σχετικά με τη διαδικασία επι -
λογής – Χριστίνα Κοτσαπουϊκη, τηλ. 2313 319142, Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ. και σχετικά με το αντικείμενο- Γ. Πε-
ράκης, Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλ. 2313 330059).

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
-ΓΛΩΣΣΑ  -ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

13.1 Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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Προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

(Πρωτόκολλο)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………...

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμί-
ες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλε-

φώνου, fax, e-mail)]
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«Ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής
δραστηριότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγ-

χων»  
Αριθμός Διακήρυξης :  375715 (9916)/1-8-2018

Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.
(Ταχ. Δ/νση :26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21-8-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ.13.2.A της παρούσας)

β)  Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο,  με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 13.2.B της παρούσας).  Αν τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 13.2.Γ της παρούσας.

Οι  ως  άνω  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι  φάκελοι  φέρουν επίσης  τις  ενδείξεις  του  κυρίως  φακέλου και  θα
κατατεθούν σε δύο (2) αντίτυπα.

13.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων

13.2.Α  Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφο. Το ένα θα φέρει την ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και
το άλλο ''Αντίγραφο και θα περιέχει τα εξής:

1. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.

2. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ., όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει και στην οποία πρέπει να αναφέρει  ότι:  α) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την
εταιρεία  για  365  ημέρες   από την  επόμενη της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  β)  ότι  έλαβε  γνώση και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής.

3.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου,  από όπου θα
προκύπτει με σαφήνεια και η εξουσιοδότηση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ., σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
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   Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή
στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

  Για  τις  Εταιρίες  Περιορισμένης  Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  τις  Ιδιωτικές  Κεφαλαιουχικές  (ΙΚΕ)  και  τις
Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ
(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

   Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική  εκτύπωση από το μητρώο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.

13.2.Β  Τεχνική προσφορά

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. Το ένα θα φέρει την ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και το
άλλο ''Αντίγραφο'' και θα πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή των παρακάτω θεμάτων σε παραγράφους:

Α Υλοποίηση Έργου (Μεθοδολογία – Χρονοδιάγραμμα)
Α.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης
Α.2 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Α.3 Οργάνωση Παραδοτέων
Β Κάλυψη τιθέμενων προδιαγραφών και απαιτήσεων για τα πληροφοριακά συστήματα
Β.1 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση – Απαιτήσεις Λογισμικού
Β.2 Διαλειτουργικότητα – Διασυνδεσιμότητα - Ασφάλεια
Β.3 Λογισμικό Υποσυστημάτων
Β.3.1 Βάση Δεδομένων
Β.3.2 Back Office
Β.3.3 Εφαρμογές για κινητές συσκευές
Β.3.5 Υποσύστημα Διαχείρισης Αναφορών Εκτύπωσης – Reporting Tools.
Γ Ομάδα Έργου
Γ.1 Σχήμα διοίκησης και Οργάνωση του Έργου - Στελέχωση και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου

Δ.
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές (Η εμφάνιση τιμής/τιμών στον εν λόγω πίνακα 

αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς).

Ε. Εγγύηση – τεχνική υποστήριξη

ΣΤ. Εκπαίδευση
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Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει:

1)  Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος,  διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να
είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Συγκεκριμένα
πρέπει να διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα την
Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική
Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του
κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής. Τέτοια στοιχεία είναι η αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών :

- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης,

- προϊόντα και υπηρεσίες,

- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί,

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του
υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις
συνεργασίας.

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος
Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία  Δήλω-

ση Συνεργασίας

Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό συνεργασίας θα περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή των εργασιών (παραδοτέο, αναλυτική
περιγραφή παραδοτέου, ανθρωποπροσπάθεια ανά παραδοτέο κτλ) που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος στο πλαίσιο του έρ-
γου, καθώς και ποσοτικά στοιχεία συμμετοχής του, αλλά σε καμία περίπτωση οικονομικά στοιχεία.

2)  Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος  διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους για να φέρει
σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπει -
ρίας. Συγκεκριμένα λόγω της πολυπλοκότητας του έργου απαιτείται κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού, να συμμε-
τέχουν στελέχη με τις παρακάτω δεξιότητες:

Οι δραστηριότητες του Έργου προδιαγράφουν ότι για την εκτέλεση του έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να ορίσει
την  Ομάδα  Έργου,  που  θα  καλύπτει  όλους  τους  απαραίτητους  τομείς  εξειδίκευσης  που  απαιτούνται  για  την  άρτια
υλοποίησή του και θα αποτελείται από ικανό αριθμό στελεχών, ώστε να ανταποκριθεί κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο στις
απαιτήσεις υλοποίησης της Σύμβασης.

Η Ομάδα Έργου του Ανάδοχου θα συγκροτείται κατ΄ελάχιστον από πέντε (5) μέλη με τις εξής αρμοδιότητες:

 Υπεύθυνος Έργου και Συντονιστής Εμπειρογνωμόνων

 Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου και Συντονιστής Εμπειρογνωμόνων

 Εμπειρογνώμονας Ποιοτικού Ελέγχου  (Quality Assurance Expert)

 Εμπειρογνώμονας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 Εκπαιδευτής

 Αναλυτής – Προγραμματιστής

Το ρόλο του εκπαιδευτή μπορεί να έχει ένα από τα άλλα μέλη της ομάδας.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τα μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου παρουσιάζονται πιο κάτω.
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Υπεύθυνος Έργου και Συντονιστής Εμπειρογνωμόνων  

Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  αναθέσει  καθήκοντα  Διαχειριστή  Έργου  (project  manager)  και  Συντονιστή  των
εμπειρογνωμόνων (Team Leader) σε άτομο με εμπειρία στη διοργάνωση και διαχείριση έργων πληροφορικής. Ο Υπεύθυνος
Αναδόχου θα έχει την ευθύνη της συνεχούς παρακολούθησης, επί καθημερινής βάσης, της παροχής υπηρεσιών μέσα στα
όρια που καθορίζονται στους παρόντες όρους εντολής. Ευθύνη του Υπεύθυνου Αναδόχου είναι να διασφαλίσει ότι το έργο
θα  δώσει  τα  αναμενόμενα  προϊόντα,  στο  αναμενόμενο  επίπεδο  ποιότητας  μέσα  στα  προκαθορισμένα  χρονικά  και
οικονομικά όρια. Θα είναι επίσης υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το έργο θα αποδώσει το αποτέλεσμα εκείνο που θα κάνει
εφικτούς τους στόχους και τα αναμενόμενα επιχειρησιακά οφέλη. Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Έργου θα έχει τις πιο κάτω
ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες:

- Οργάνωση και συντονισμό του όλου ανθρώπινου δυναμικού που θα εμπλακεί στην υλοποίηση του Έργου.

- Διαχείριση πόρων και δραστηριοτήτων του όλου Έργου.

- Διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Υλοποίησης του Έργου της Αναθέτουσας Αρχής.

- Επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου.

- Συμμετοχή, εάν χρειαστεί, σε συνεδριάσεις της Καθοδηγητικής Επιτροπής.

- Προγραμματισμός και έλεγχος του Έργου.

- Ετοιμασία του Εγγράφου Έναρξης Έργου (Project Initiation Document).

- Ετοιμασία των πλάνων για τα στάδια και τις απρόοπτες καταστάσεις του έργου, σε συνεργασία με τα μέλη της
ομάδας έργου.

- Ετοιμασία πλάνου για χειρισμό απρόοπτων καταστάσεων (contingency plan) και χειρισμός των διαφόρων θεμάτων
που θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχία του έργου (επιχειρησιακά και/ή τεχνικά – business and project risks).

- Ευθύνη της προόδου και της διαχείρισης των πόρων του έργου (resources) και εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών
όπου χρειάζονται.

- Διαχείριση αλλαγών και διαχείριση εκδόσεων (configuration management).

- Ετοιμασία της Τελικής Έκθεσης.

- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα κρίνονται αναγκαία για να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του έργου.

Προσόντα και Δεξιότητες:

- Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτί -
μου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανε-
πιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχί -
ας.

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Πληροφορικής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότη-
τας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περί-
πτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπρο -
σθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

- Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας . Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ.
50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα.

- Πιστοποίηση με πιστοποιητικό διοίκησης έργων (PMI, Prince2 ή άλλο ισοδύναμο) ή αποδεδειγμένη συμμετοχή του σε
σεμινάριο διοίκησης έργων.

Γενική επαγγελματική εμπειρία:

- Εικοσαετής, τουλάχιστον, πείρα ή υπηρεσία ή άσκηση επαγγέλματος. Απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης του οικείου
φορέα ασφάλισης.
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Ειδική επαγγελματική εμπειρία:

Συμμετοχή σε τουλάχιστο ένα έργο προμήθειας και εγκατάστασης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον στο 200% του προϋπολογισμού της διακήρυξης, με καθήκοντα υπευθύ-
νου έργου και συντονιστή ομάδας εμπειρογνωμόνων, όπου να προκύπτει η εμπειρία στη διαχείριση έργων πληρο-
φορικής, υλοποίηση έργων, χρήση και ανάπτυξη εφαρμογών, συντονισμό ομάδας έργου, διαχείριση πόρων και δραστηριο-
τήτων, διασφάλιση ποιότητας των παραδοτέων, προγραμματισμό και έλεγχο του έργου, χειρισμό απρόοπτων καταστάσε -
ων, σε θέματα διαλειτουργικότητας, εγκατάσταση συστημάτων, μεταφορά δεδομένων, εκπαίδευση προσωπικού, πιλοτική
και παραγωγική λειτουργία από έργα πληροφορικής. Η σχετική εμπειρία δύναται να αποδειχθεί είτε από επαγγελματική ή
ερευνητική εμπειρία ή από σχετική/ές βεβαίωση/ώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή συνδυασμό αυτών.

Ο Υπεύθυνος Έργου και Συντονιστής Εμπειρογνωμόνων πρέπει να αποτελεί μόνιμο στέλεχος του υποψηφίου Αναδόχου.

 Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου και Συντονιστής Εμπειρογνωμόνων

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναθέσει καθήκοντα Αναπληρωτή Διαχειριστή Έργου (project manager) και Συντονιστή των
εμπειρογνωμόνων (Team Leader) σε άτομο με εμπειρία στη διοργάνωση και διαχείριση έργων πληροφορικής.

Προσόντα και Δεξιότητες:

- Πτυχίο  Τμήματος  Πληροφορικής  ή  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  ή  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Μηχανικών
Υπολογιστών ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου
συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο
τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι
νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

- Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ.
50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα.

Γενική επαγγελματική εμπειρία:

- Δεκαετής,  τουλάχιστον,  πείρα  ή  υπηρεσία  ή  άσκηση  επαγγέλματος  στον  τομέα  Πληροφορικής.  Απαιτείται
προσκόμιση του οικείου φορέα ασφάλισης.  

Ειδική επαγγελματική εμπειρία:

- Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα έργο πληροφορικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον στο
50%  του  προϋπολογισμού της  διακήρυξης,  με  καθήκοντα  υπευθύνου  έργου  και  συντονιστή  ομάδας
εμπειρογνωμόνων, όπου να προκύπτει εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής, στη χρήση και ανάπτυξη
εφαρμογών λογισμικού, στην οργάνωση και συντονισμό ομάδας έργου, στη διαχείριση πόρων και δραστηριοτήτων,
στη  διασφάλιση  ποιότητας  των  παραδοτέων,  στο  χειρισμό  απρόοπτων  καταστάσεων,  σε  θέματα
διαλειτουργικότητας, σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, και γνώσεις που αφορούν διεθνή πρότυπα που
διέπουν την  προσβασιμότητα.  Η σχετική εμπειρία  δύναται  να  αποδειχθεί  είτε  από επαγγελματική ή  ερευνητική
εμπειρία ή από σχετική/ές βεβαίωση/ώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή συνδυασμό αυτών.

 Εμπειρογνώμονας Ποιοτικού Ελέγχου  (Quality Assurance Expert)

Με τον όρο Ποιοτικός Έλεγχος εννοούμε όλους εκείνους τους μηχανισμούς που θα χρησιμοποιηθούν από τον Υποψήφιο
Ανάδοχο  για  τη  διασφάλιση /  αξιολόγηση της  ποιότητας  των  αποτελεσμάτων  του  έργου.  Στόχος  του  Ποιοτικού
Ελέγχου είναι η διασφάλιση ότι στο έργο περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πρόνοιες και όλοι οι αναγκαίοι μηχανισμοί ώστε
αφενός να διασφαλιστεί η ποιότητα του έργου κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, να προληφθούν πιθανά προβλήματα
και να αντιμετωπιστούν και αφετέρου να ελεγχθούν τα αποτελέσματα.

Προσόντα και ικανότητες:

- Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο (θετικών επιστημών ή πολυ-
τεχνικής σχολής). (απαιτείται αντίγραφο τίτλου).

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οποιοδήποτε θέμα. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών
έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι επίσημες μετα-
φράσεις.

- Αποδεδειγμένη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά Τεχνικές Αξιολογήσεων.
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Γενική επαγγελματική πείρα:

- Δεκαπενταετής, τουλάχιστον, πείρα ή υπηρεσία ή άσκηση επαγγέλματος. Απαιτείται προσκόμιση του οικείου φορέα
ασφάλισης.

Ειδική επαγγελματική πείρα:

- Πείρα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρία (3) τουλάχιστον προηγούμενα έργα με αντικείμενο την υλοποίη-
ση συστημάτων ISO 9001 / 9002 (απαιτείται βεβαίωση εργοδότη)

Ο Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου πρέπει να αποτελεί μόνιμο στέλεχος του υποψηφίου Αναδόχου.

Εμπειρογνώμονας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS Expert)

Θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του Έργου που αφορούν την αποτύπωση των δεδομένων σε χάρτη στις κινητές
συσκευές και τη διασύνδεσή τους με χωρικά δεδομένα.

Προσόντα και ικανότητες:

- Πανεπιστημιακό  δίπλωμα ή τίτλος ή  ισότιμο  προσόν,  από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο (πολυτεχνικής  σχολής).
(απαιτείται αντίγραφο τίτλου).

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγη-
θεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και
αντιστοιχίας.

Γενική επαγγελματική πείρα:

- Δεκαετή, τουλάχιστον, πείρα ή υπηρεσία ή άσκηση επαγγέλματος. Απαιτείται προσκόμιση του οικείου φορέα ασφάλι-
σης.

Ειδική επαγγελματική πείρα:

- Πείρα από συμμετοχή σε τρία (3) τουλάχιστον προηγούμενα έργα με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών σε πληροφορια-
κά συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (απαιτείται βεβαίωση εργοδότη).

 Εκπαιδευτής

- Θα αναλάβει την εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του συστήματος. Για κάθε εκπαιδευτή θα πρέπει να
υποβληθούν οι γνώσεις του σχετικά με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, η εμπλοκή του στο όλο
Έργο και η εκπαιδευτική του εμπειρία.

Προσόντα και ικανότητες:

- Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο (θετικών επιστημών ή πολυ-
τεχνικής σχολής). (απαιτείται αντίγραφο τίτλου).

Γενική επαγγελματική πείρα:

- Δεκαπενταετής, τουλάχιστον, πείρα ή υπηρεσία ή άσκηση επαγγέλματος. Απαιτείται προσκόμιση του οικείου φορέα
ασφάλισης.

Σημείωση: Το ρόλο του εκπαιδευτή μπορεί να έχει ένα από τα άλλα μέλη της ομάδας.
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Αναλυτής - Προγραμματιστής

Ο Αναλυτής – Προγραμματιστής θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου. Θα πρέπει να έχει τις γνώσεις, τα
προσόντα  και  την  ικανότητα  να  εκτελέσει  την  ανάλυση  και  το  σχεδιασμό  του  συστήματος  και  στη  συνέχεια  τον
προγραμματισμό των εφαρμογών, ώστε αυτό να ικανοποιεί τις ανάγκες του Φορέα.

Στα καθήκοντα του Αναλυτή – Προγραμματιστή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- Λεπτομερής καταγραφή απαιτήσεων του συστήματος.

- Ανάλυση και Σχεδιασμός του συστήματος.

- Ετοιμασία προτύπων.

- Παροχή τεχνικής και μεθοδολογικής βοήθειας στην ομάδα ανάπτυξης (προγραμματιστές).

- Ετοιμασία των σεναρίων ελέγχου αποδοχής.

- Παροχή τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται για την υλοποίηση του νέου συστήματος.

- Συμμετοχή στην ανάπτυξη – υλοποίηση των εφαρμογών.

Ο εμπειρογνώμονας αυτός θα παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών κατά την εκτέλεση των έργου.

- Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος ή ισότιμο προσόν, από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα του-
λάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών με οποιοδήποτε άλλο θέμα:  Επιστήμη των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των  Software Engineering,  Management
Information Systems, Information Technology, Computer Engineering). Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χο-
ρηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμί -
ας και αντιστοιχίας.

- Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ.
50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα.

Γενική Επαγγελματική Πείρα:

- Τριετής, τουλάχιστον, πείρα ή υπηρεσία ή άσκηση επαγγέλματος στον τομέα Πληροφορικής.

Τέλος το 40% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από μόνιμα στελέχη του υποψήφιου
Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1 ≥ 40%).

Μόνιμα στελέχη θεωρούνται οι υπάλληλοι, άλλα και τα στελέχη που συνδέονται με σχέση εργασίας ή αποτελούν θεσμικά
διευθυντικά  στελέχη  και  δύνανται  να  αμείβονται  με  ειδικό  τρόπο  σύμφωνα  με  την  υφιστάμενη  νομοθεσία  (πχ.
Πρόεδροι/Αντιπρόεδροι ΔΣ, Δ/νοντες Σύμβουλοι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διαχειριστές ή Μέτοχοι Επιχειρήσεων).

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης , οφείλει να
συνυποβάλει στην Τεχνική Προσφορά του (εντός του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
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Πίνακας των μονίμων στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/
Α

Εταιρία (σε περίπτωση
Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας)

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας Έργου

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου - Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης

Ανθρωπομήν
ες

Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2.1)
Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/
Α

Επωνυμία Εταιρείας 
Υπεργολάβου

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας Έργου

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης

Ανθρωπομήν
ες

Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2.2)

Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με 
το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/
Α/

Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης

Ανθρ
ωπομ
ήνες

Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(%)

- ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2.3)

- *ως  Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφε-
ρόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 2.1, 2.2, 2.3)

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού δη-
λώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης.

Επίσης όσον αφορά την Ομάδα Έργου, θα πρέπει να κατατεθούν τα κάτωθι:

- Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου, από το οποίο να αποδεικνύεται ευθέως η εμπειρία και οι επαγγελματικές
ικανότητες για τις απαιτήσεις του ρόλου στην ομάδα Έργου που προτείνεται.

- Συνοδευτικά έγγραφα στα οποία αποτυπώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του
μελών της ομάδας έργου, από τα οποία να προκύπτει σαφώς η εξειδικευμένη τους γνώση ως προς την υλοποίηση
του υπό ανάθεση έργου και αναδεικνύεται η σχετική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους σε συνάρτηση με
το συγκεκριμένο έργο. Ως συνοδευτικά έγγραφα νοούνται:

- Αποδεικτικά  Τίτλων  Σπουδών.  Εάν  ο  τίτλος  έχει  αποκτηθεί  στην  Ελλάδα  αρκεί  να  προσκομιστεί  ακριβές
φωτοαντίγραφο  του  τίτλου  σπουδών,  εάν  έχει  αποκτηθεί  στο  εξωτερικό  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και επικύρωση.

- Αποδεικτικά εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται με έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδότη, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας,
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή άλλα επίσημα έγγραφα) στα οποία αποτυπώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά
των  επαγγελματικών  δραστηριοτήτων  των  στελεχών  που  συνδέονται  με  το  έργο  και  προκύπτει  σαφώς  η
εξειδικευμένη τους γνώση και εμπειρία ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου.

3) Tεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.)
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4) Oποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επι -
μέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης
Βούληση της Αναθέτουσας Αρχής είναι η προστασία της επένδυσἠς της από κάθε άποψη.

Για  το  λόγο  αυτό,  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  καταθέσει  με  την  προσφορά  του  (εντός  του  Φακέλου
Δικαιολογητικών) υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των κάτωθι:

Κυριότητα:

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά την πλήρη κυριότητα του πηγαίου κώδικα (source code) των εφαρμογών λογισμικού κα-
θώς και τη δομή των βάσεων δεδομένων του ΟΠΣ που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, τον
οποίο μπορεί να διαχειρίζεται.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί τη δυνατότητα να τηρεί απεριόριστα αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη συμπεριλάβει στην προσφορά του κόστος για την απόκτηση αδειών χρήσης λογισμι -
κού (λειτουργικών συστημάτων, προσφερόμενων υποσυστημάτων λογισμικού).

4. Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία του πα-
ρόντος διαγωνισμού και οι Προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωμα της επιστροφής σε αυτούς των Προσφορών τους
από την Αναθέτουσα Αρχή.

Τονίζεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να συντάξει την Τεχνική Προσφορά ακολουθώντας πιστά τη δομή που περιγράφεται
ανωτέρω, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα κατατεθεί σε δύο (2) αντίγραφα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται  να ζητήσει  από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί  των ανωτέρω στοιχείων
τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει εντός επτά (7)  ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο
τεκμηρίωσης  που  θεωρεί  ότι  τεκμηριώνει  την  ικανότητα  για  συμμετοχή  του  στον  διαγωνισμό  στην  ανάλογη
κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:

-οι απαιτούμενες στην παρούσα παράγραφο ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται
αθροιστικά και όχι υποχρεωτικά από κάθε μέλος της ξεχωριστά, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη
διάκρισης των διαγωνιζομένων.

Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Για  τα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5/10/1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να δηλώσει εγγράφως ότι εάν κληθεί θα πραγματοποιήσει πλήρη και αναλυτική
επίδειξη αντίστοιχων συστημάτων.

13.2.Γ  Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)

1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. Το ένα θα φέρει την ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και
το άλλο ''Αντίγραφο''  και  θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II της
παρούσας  διακήρυξης,  και  βρίσκεται  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  με  τα  λοιπά  τεύχη  της
σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους
του οικονομικού φορέα.  Η οικονομική προσφορά υπογράφεται  κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/
-ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό
εκπρόσωπό τους.
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2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο του έργου. Η τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α. Ο
ΦΠΑ θα αναγράφεται ξεχωριστά.

Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.

3. Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά :

α)  στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
β) που δεν δίνει τις τιμές σε EΥΡΩ ή που καθορίζει σχέση EΥΡΩ προς ξένο νόμισμα
γ) στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για την υπηρεσία/υλικό που προσφέρεται,
δ) Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.

13.3   Γλώσσα

-Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

-Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

-Οι προσφορές και  τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται  από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

-Τα  αποδεικτικά  έγγραφα συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή τους  στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά
την έννοια  των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.  και  53  του Κώδικα περί  Δικηγόρων. Ειδικά,  τα αλλοδαπά ιδιωτικά  έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

-Τα  αποδεικτικά  έγγραφα συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή τους  στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά ιδιωτικά  έγγραφα μπορούν να  συνοδεύονται  από
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

-Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο μπορούν  να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

-Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.
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13.4 Λοιπά στοιχεία

-Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού
φορέα.
-Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμ-
φωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.
-Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των
λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 14  :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρα 86, 96, 100, 102,117 παρ. 2 και 221 
παρ. 2 του Ν.4412/2016) – ισοδύναμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει)

14.1 Έναρξη διαδικασίας

    Η Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.) παραδίδει της προσφορές που
κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και συγκεκριμένα στον Πρόεδρό της, ο οποίος  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασί -
ας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 12.1 της παρούσας.
    Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφρα-
γισθούν.
      Η αποσφράγιση  διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπρο-
σώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν
από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποί-
ησης και παραστατικό εκπροσώπησης.

14.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο  (Επιτροπή Διαγωνισμού) όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών  αρχικώς  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω  όργανο  και
κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών.
Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο Τεχνικής Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί  για τον σκοπό αυτό, προβαίνει  στην
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για
την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
Τo αποτέλεσμα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
ήτοι Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
παρούσα Διακήρυξη ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές  κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών,  οι  φάκελοι  της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά  κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.

Τo αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
ήτοι Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του Ν.  4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε  από το  άρθρο  107  του Ν.  4497/2017  και  τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας.

Η αποσφράγιση  των αποδεικτικών μέσων κατακύρωσης  (δικαιολογητικά  προσωρινού αναδόχου)  θα γίνει  σε  επόμενο
στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων σταδίων (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά- οικονομική
προσφορά).  
Το Πρακτικό Αξιολόγησης των  Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου επικυρώνεται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής ήτοι Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά της
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
107 του Ν. 4497/2017 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας.
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14.3 Αποσφράγιση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς

   Η  αποσφράγιση  των  Οικονομικών  Προσφορών  γίνεται  στο  χώρο  και  χρόνο  που  ορίζει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  και
γνωστοποιείται  με σχετική πρόσκληση στους υποψηφίους των οποίων τα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  και  οι  Τεχνικές
Προσφορές αξιολογήθηκαν και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο.

     Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του
νόμιμου  εκπροσώπου  τους  ή  με  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο,  όλοι  οι  συμμετέχοντες  σε  αυτό  το  στάδιο  του
διαγωνισμού.  Μετά την  αποσφράγιση,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού  μονογράφει  κατά φύλλο και  εξετάζει  τις  οικονομικές
προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων
προσφορών απορρίφθηκαν σε προηγούμενα στάδια δεν αποσφραγίζονται.

14.4 Κριτήριο Ανάθεσης- Αξιολόγηση και κατάταξη προσφορών.

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συντελεστής 

βαρύτητας (%)

1 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (50%)

1.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης 10%

1.2  Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού 20%

1.3 Χαρακτηριστικά Ολοκλήρωσης και Οριζόντιων Υπηρεσιών 5%

1.4 Τεχνική Λύση και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας 10%

1.5 Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, Πολυκαναλικής Διάθεσης, Ανοιχτών 

Δεδομένων, Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας
5%

2 Προδιαγραφές Υπηρεσιών (25%)

2.1 Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης και Προσαρμογή στις Τεχνολογικές 

Απαιτήσεις και Προδιαγραφές
10%

2.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας, Υποστήριξης, 

Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών
15%

3 Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου (25%)

3.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) 15%

3.2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 10%

ΣΥΝΟΛΟ 100

Σε σχέση με τον Πίνακα «Κριτήρια Αξιολόγησης» αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ομάδα Κριτηρίων 1: Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης
Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης
Έμφαση  θα  δοθεί  στην  πλήρη  κάλυψη  των  τεχνικών  απαιτήσεων  για  την  αρχιτεκτονική  καθώς  και  τα  τεχνικά  και
τεχνολογικά  χαρακτηριστικά  της  λύσης.  Θα  αξιολογηθούν  οι  πλατφόρμες  ανάπτυξης  και  τα  έτοιμα  πακέτα  που  θα
προσφερθούν.
Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού
Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών για το λογισμικό εφαρμογών που απαιτούνται. Θα
αξιολογηθεί  ο  βαθμός  πληρότητας  του  έτοιμου  πακέτου  που  θα  προσφερθεί  και  θα  εξεταστεί  κατά  πόσο  η  λύση
ενσωματώνει χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν τις λειτουργικές ενότητες που περιγράφονται στη διακήρυξη.
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Χαρακτηριστικά Ολοκλήρωσης και Οριζόντιων Υπηρεσιών
Θα αξιολογηθεί ο βαθμός ολοκλήρωσης της λύσης στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές διαστάσεις του έργου καθώς και
των οριζόντιων υπηρεσιών που θα προσφερθούν.
Τεχνική Λύση και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας
Θα αξιολογηθεί ο βαθμός επάρκειας της προσφερόμενης τεχνικής λύσης και τα χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας, σε ότι
αφορά  κυρίως  στις  υπηρεσίες  ολοκλήρωσης  με  τις  υφιστάμενες  υποδομές  και  διεργασίες  και  στη  διασφάλιση  της
διαλειτουργίας με τα κεντρικά συστήματα (σύστημα κεντρικών στατιστικών, Εύδοξος).
Κάλυψη  Προδιαγραφών  Ασφάλειας,  Πολυκαναλικής  Διάθεσης,  Ανοιχτών  Δεδομένων,  Ευχρηστίας  και
Προσβασιμότητας
Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των προδιαγραφών ασφάλειας, πολυκαναλικής διάθεσης, ανοικτών δεδομένων,
ευχρηστίας και προσβασιμότητας.
 Ομάδα Κριτηρίων 2: Προδιαγραφές υπηρεσιών
Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης και Προσαρμογή στις Τεχνολογικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές
Θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης και η προσαρμογή της στις τεχνολογικές απαιτήσεις και
προδιαγραφές του έργου.
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Πιλοτικής και  Παραγωγικής Λειτουργίας,  Υποστήριξης,  Συντήρησης και Τήρησης
Επιπέδου Υπηρεσιών
Θα αξιολογηθούν ο βαθμός επάρκειας της ποιότητας (έκταση, είδος, καταληλλότητα, διακριτότητα, διαθεσιμότητα) των
υπηρεσιών που προσφέρονται  σε  όλον τον κύκλο ζωής  του έργου,  σε ότι  αφορά την εκπαίδευση,  την πιλοτική και
παραγωγική λειτουργία, την υποστήριξη, συντήρηση και τήρηση επιπέδου υπηρεσιών.
Ομάδα Κριτηρίων 3: Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα)
Έμφαση θα δοθεί στην πληρότητα των μεθοδολογιών (υλοποίηση και διαχείρισης έργου, διαχείρισης ποιότητας) που θα
ακολουθήσει ο Ανάδοχος. Οι μεθοδολογίες θα πρέπει να παρουσιάζουν αναλυτικά τις ενέργειες που θα εκτελεστούν και να
τις  αντιστοιχούν  σε  διακριτές  φάσεις.  Εργαλεία  και  τεχνικές  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τον  σχεδιασμό  των  νέων
διαδικασιών και την ανάπτυξη του νέου συστήματος θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και θα αξιολογηθούν. Εξετάζεται
κατά πόσο το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό και η διάρθρωσή του εξυπηρετεί τους στόχους του έργου σε
συνέπεια ή μη με τη προτεινόμενη μεθοδολογία.
Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου
Θα αξιολογηθεί το σχήμα διοίκησης και οργάνωσης έργου λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα αυτού καθώς και ως
συνέπεια  του  αριθμού  των  εμπλεκόμενων  για  την  υλοποίησή  του  (π.χ.  ομάδες  εργασίας,  ομάδες  χρηστών,  φορέας
λειτουργίας, τελικός δικαιούχος, κλπ.).
Θα αξιολογηθεί σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες ενέργειες και υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος μέσω της
εμπειρίας και των ικανοτήτων η καταλληλότητα των στελεχών που θα συνθέσουν την Ομάδα Έργου σε συνδυασμό με τον
βαθμό εμπλοκής τους.

Συγκριτικό κόστος Κ

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο
κόστος το οποίο ορίζει  ο  υποψήφιος Ανάδοχος στην  Οικονομική του Προσφορά. Για την οικονομική αξιολόγηση των
προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Όλα τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των Προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι
απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο της βαθμολογίας του επί τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου. Η βαθμολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
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Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Ti, υπολογίζεται ως εξής:

Τi = ∑ Αi  x σi

όπου:

Αi η βαθμολογία για το κριτήριο i

σi o συντελεστής βαρύτητας για το κριτήριο i

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως τους 120 βαθμούς. Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη επί της
βαθμολόγησης μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων βαθμολόγησης. Η γνώμη επί της βαθμολόγησης
είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Η βαθμολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
221, παρ. 2 του Ν. 4412/2016, δεν προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής.

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης μπορεί να επικοινωνεί είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ( fax)
με τους υποψηφίους. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν
επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση
που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης, στο
οποίο περιλαμβάνεται για κάθε Τεχνική Προσφορά η βαθμολογία για κάθε κριτήριο, καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας.

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχει. Η τιμή θα δίνεται
χωρίς  Φ.Π.Α.  Ο  ΦΠΑ  θα  αναγράφεται  ξεχωριστά.  Η  προσφερόμενη  τιμή  του  υποψηφίου  Αναδόχου  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να
περιλαμβάνει  το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του
Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.  

Συνολική βαθμολόγηση προσφορών

Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων
και των αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών.

Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται  σε 85% και της Οικονομικής
Προσφοράς σε 15%.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους
της Διακήρυξης.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  είναι
εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Σi (σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο), λαμβανομένων υπόψη μέχρι (2)
δεκαδικών ψηφίων:

Σi=85*(Τi/Τmax)+15*(Κmin/Κi)

 Σi  : η Συνολική Βαθμολογία της Προσφοράς i

 Τi    : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

 Τmax: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία
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 Κi : η Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ) της Προσφοράς i

 Kmin: η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ), απ΄όλες τις Οικονομικές Προσφορές που υποβλή-
θηκαν

Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας τους. Ανάδοχος του Έργου επιλέγεται ο
Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά λαμβάνει τη μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία δηλ. το μεγαλύτερο Σi.

Προσφορές που έχουν ίσα  Σi θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται
κατά φθίνουσα σειρά βάσει του συνολικού βαθμού της Τεχνικής Προσφοράς. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη
μεγαλύτερη τεχνική  βαθμολογία.  Αν  υπάρχουν  περισσότεροι  υποψήφιοι  με  Προσφορές  που έλαβαν την  ίδια  τεχνική
βαθμολογία,  ως  ανάδοχος  επιλέγεται  ο  υποψήφιος  που  προκύπτει  κατόπιν  κλήρωσης  (άρθρο  90,  παρ.  4  του  Ν.
4412/2016), αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που έλαβαν την ίδια τεχνική αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

Στην περίπτωση που η τιμή μίας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού «Ασυνήθιστα Χαμηλή
Προσφορά», η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως και εντός προθεσμίας 10 ημερών διευκρινήσεις. Η εξακρίβωση της
σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση
προσφοράς).  Οι  διευκρινίσεις  αυτές  θα  αφορούν  στον  οικονομικό  χαρακτήρα  της  διαδικασίας  υλοποίησης  ή/και  στις
τεχνικές  λύσεις  που  έχουν  επιλεγεί  ή/και  στις  εξαιρετικά  ευνοϊκές  συνθήκες  που  διαθέτει  ο  υποψήφιος  ή/και  στην
πρωτοτυπία  των προτεινομένων προμηθειών.  Μετά  την  εξέταση  των υποβληθέντων  στοιχείων και  διευκρινήσεων,  η
Επιτροπή  Διαγωνισμού  εισηγείται  με  πρακτικό  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  την  αποδοχή  ή  αιτιολογημένη  απόρριψη  της
προσφοράς. Ως «Ασυνήθιστα Χαμηλή Προσφορά» θεωρείται κάθε οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή σε ευρώ,
χωρίς ΦΠΑ) η οποία:

Α) είτε, είναι χαμηλότερη από το ποσό που αντιστοιχεί στα ογδόντα πέντε της εκατό (85%) της διαμέσου (median)
των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές,

Β) είτε είναι χαμηλότερη από τον προϋπολογισμό της σύμβασης κατά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε (25)
τοις εκατό.

Σημειώνεται  ότι  η  διάμεσος  των αποδεκτών  οικονομικών  προσφορών για  σύμβαση του παρόντος  διαγωνισμού
προκύπτει ως ακολούθως: Οι παραδεκτές οικονομικές προσφορές τοποθετούνται σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
Όταν το πλήθος των παραδεκτών προσφορών είναι περιττός αριθμός, τότε η διάμεσος είναι η μεσαία οικονομική
προσφορά. Όταν το πλήθος των παραδεκτών οικονομικών προσφορών είναι άρτιος αριθμός, τότε η διάμεσος είναι ο
μέσος όρος των δύο μεσαίων οικονομικών προσφορών.

14.6 Διευκρινίσεις Προσφορών

    Η συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016
όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  ή  τους  υποψηφίους  να  διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν  τα  έγγραφα  ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
   Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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    Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες,  επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά
σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη  μονογραφών,  διακεκομμένη  αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και  των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής
σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων
και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.
       Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται  να έχει  ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση  ή  υποβολή  εγγράφων  σε  συμμόρφωση  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  αλλά  μόνο  η  διευκρίνιση  ή
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
          Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να
έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα.
      Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το
περιεχόμενο της τεχνικής  ή  οικονομικής  προσφοράς  που έχουν υποβάλει,  αν περιέχει  ασάφειες  ή ήσσονος σημασίας
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί
να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή
της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων
της προσφοράς.
Η ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

15.1  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  η  Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί  εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του
ΤΕΥΔ.
       Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρωτοκολλείται στο γραφείο 3 του
3ου ορόφου του κτιρίου της 26ης Οκτωβρίου 64, με ευθύνη του/των προσωρινού/νων αναδόχου/ων  και  παραδίδεται στο
Τμήμα Προμηθειών. Εν συνεχεία οι φάκελοι με τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου παραδίδονται στην επιτροπή Δια-
γωνισμού στην συνεδρίαση που θα ορίσει  ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κατόπιν προσκλήσεως στα μέλη και στους προσωρι-
νούς αναδόχους.  
15.2  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίη-
ση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
15.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανα -
κριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντί -
γραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπρο -
θέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρω-
ση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των μερών IV.A,  IV.B,  IV.Γ και  IV.Δ του
ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως τρο -
ποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017.
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15.4  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια
επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου με εισήγησή της επιτροπής στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις)  είτε  για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,  επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση
κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017.
15.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 16:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)(Άρθρο 80 Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

16.1  Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος
στην προθεσμία του άρθρου 15.1 της παρούσας είναι τα εξής:

A) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ Γ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων Φο-
ρέων) οφείλει να υποβάλλει  ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, από το οποίο θα προκύπτουν αναλυτικά οι εργασί -
ες που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει σ' αυτόν. Αυτονόητο θεωρείται ότι εφόσον η υπόψη συνεργασία που θα
εξασφαλίζει την κάλυψη της ζητούμενης τεχνικής ικανότητας θα είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο που τυχόν ανα-
δειχθεί ως Πάροχος, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τούτου και
απεμπόλησης των υποχρεώσεών του που θα απορρέουν απ' αυτή τη σχέση με αποτέλεσμα την αναγκαστική λύση της,
τούτος θα κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος.

B)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙI Δ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποί-
ων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας) οφείλει να υποβάλλει σχετικές  δηλώσεις  συνεργασίας, σύμφωνα με τον κατάλο-
γο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.

Γ)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ  (Λόγοι  αποκλεισμού που σχετίζονται  με ποινικές καταδίκες),
απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας.  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικη-
τικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξου-
σία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης) :
Ι)  για την καταβολή φόρων: αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περί-
πτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην κατα-
βολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και
την επικουρική ασφάλιση).
III) για τη δήλωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  : υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα δηλωθούν όλοι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει ει-
σφορές.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι
ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 11.6.γ. της παρούσας διακήρυξης, υποβάλλο-
νται και για τον υπεργολάβο.
 
Ε)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο  μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφε-
ρόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):
I) Για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 11.3 της διακήρυξης , πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό  ότι  το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί  υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται  από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των
εταίρων εκδίδεται  από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές  επιχειρήσεις)  δεν  προσκομίζουν  πιστοποιητικό  περί  μη  θέσεως  σε  εκκαθάριση.  Η  μη  αναστολή  των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 11.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
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βεβαίωση ή  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 11.3.
II) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσω-
πό του οι οριζόμενοι στην περίπτωση Δ του άρθρου 11.3 της διακήρυξης-πλην της περίπτωσης Γ του άρθρου
11.3 της διακήρυξης- λόγοι αποκλεισμού.
III)  Για  την  περίπτωση  Ε  του  άρθρου  11.3  της  διακήρυξης,  οι  οικονομικοί  φορείς  οφείλουν  -  αντί  του
πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, η έκδοση
του  οποίου  δεν  είναι  προς  το  παρόν  δυνατή  λόγω  μη  ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας  υλοποίησης  της  σχετικής
λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (σύμφωνα με το υπ΄αριθ.  ΕΞ.12161-2018/10001/12-01-2018 έγγραφο του Σώματος
Επιθεώρησης  Εργασίας)  -  να προσκομίζουν  υποχρεωτικά  ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,  για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής.

IV) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται  αυτοδίκαια και  από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

ΣΤ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV Α. του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα) οφείλει να υποβάλλει το πιστοποιητικό του οι-
κείου  Επιμελητηρίου.

Ζ)  Για  τα  όσα  δηλώθηκαν  στο μέρος  ΙV  Β.  του  ΤΕΥΔ  (Οικονομική  και  Χρηματοοικονομική  Επάρκεια) οφείλει  να
υποβάλλει  αποδεικτικά  κύκλου  εργασιών  των  τριών  τελευταίων  οικονομικών  ετών  2015,2016,2017  (ισολογισμοί  ή
αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα κ.λ.π.)

Η)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV Γ. του ΤΕΥΔ  (Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα)  ο οικονομικός φορέας
οφείλει να προσκομίσει :
1) Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε, ιδίως δε των ανάλογων (σε φυσικό αντικείμενο) με το αντικείμενο του
υπό ανάθεση έργου.

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

Α/
Α

ΠΕΛΑΤΗ
Σ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΗΣ ΕΡΓΟΥ

(από –
έως)

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

(προϋπολο-
γισμός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗ-
ΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ημ/νία)

Όπου:

1. «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο

2. «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:

a. εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολ-
λο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρ-
μόδια Δημόσια Αρχή.

b. εάν ο Πελάτης  είναι  Ιδιωτικός Οργανισμός,  ως στοιχείο  τεκμηρίωσης υποβάλλεται  βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης του έργου του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.
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c. Όσο αφορά την εφαρμογή λογισμικού για κινητές συσκευές θα πρέπει να κατατεθεί ο σύνδεσμος (link)
του Play Store και του Google Play, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των χρηστών που κατέβασαν την εφαρ-
μογή και η βαθμολογία αξιολόγησης. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης ότι η εφαρμογή λογισμικού ανήκει στον Υποψήφιο
Ανάδοχο, αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης.

Από τα παραπάνω έργα, τα δύο (2) έργα της παραγράφου 11,3 Η, της παρούσας διακήρυξης, θα πρέπει να παρουσιάζο-
νται αναλυτικά.

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των
δηλώσεων  με  απευθείας  επικοινωνία  με  τους  προσδιορισμένους  πελάτες,  τους  οποίους  αναφέρει  ο
Υποψήφιος Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 17  :   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Άρθρο 105 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει)

17.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού των δικαιολο-
γητικών προσωρινού αναδόχου (αποδεικτικών μέσων), σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο
με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.τ.λ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυ-
τής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (βλέπε
άρθρο 19 της παρούσας). 
17.2 Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προ-
σέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας, καθώς και επικαιρο-
ποιημένα τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (αποδεικτικά μέσα) του άρθρου 16 της παρούσας (εφόσον υφίσταται
αλλαγή).
17.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνε -
ται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνη-
τικού, η  διαδικασία ανάθεσης  ματαιώνεται,  σύμφωνα με  την περίπτωση β'  της  παραγράφου 1  του άρθρου 106 του
Ν.4412/2016.
17.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’
ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 18 :  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 12.1 και 14.1 της παρούσας.
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται  κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που τίθενται στα
άρθρα 11 και 13 της παρούσας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή,  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην
προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102.
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
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ΑΡΘΡΟ  19 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (Άρθρο 127 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

19.1 Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισι του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφο-
ρών.

19.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρ-
θρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί
να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376, παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της δια-
κήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσο-
δο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.

ΑΡΘΡΟ 20 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 72 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

20.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κα-
τατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α)   την ημερομηνία έκδοσης,
β)   τον εκδότη,
γ)   τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,
δ)   τον αριθμό της εγγύησης,
ε)   το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η  εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ)  τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και  της διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση κατάπτωσης αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η)    τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ)    την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
ι)   την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών και η) τον τίτλο της σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμ-
βατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, νέα εγγύηση καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (τροποποίησης)
εκτός ΦΠΑ.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμ-
βασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου
του αντικειμένου της σύμβασης  και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρ -
χής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

20.2 Εγγυητική προκαταβολής
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής προκαταβολής.

20.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Η Εγγύηση καλής λειτουργίας, θα είναι ισόποση με αυτή της καλής εκτέλεσης (το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής
λειτουργίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ) και θα ισχύει για 6 μήνες από την ημερο-
μηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης και το ύψος της καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Η εγγύηση
καλής λειτουργίας παρέχεται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται
από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας εφόσον προβλέπεται στα έγ -
γραφα της σύμβασης.

20.4  Έκδοση εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπο-
ρούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρα-
κατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρ -
κεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα III της παρούσας.
20.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107
του Ν. 4497/2017.

ΑΡΘΡΟ 21 :  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  (Άρθρο 106 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικα-
σία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή
αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση
του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντι -
κείμενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης,  εφόσον  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις-εφαρμόζονται,  κατά  περίπτωση,  οι  παρ.  3-5  του  άρθρου  106  του
Ν.4412/2016, σχετικά με την ακύρωση ή ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 22 :  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρα 219 και 220 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

    Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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    Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
    Η αρμόδια τριμελής Επιτροπή  Παραλαβής, η οποία  είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και εξέτα -
ση των παραδοτέων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I: Αντικείμενο- Προδιαγραφές έργου της παρούσας
διακήρυξης, συντάσσει τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 219 και 220 του Ν. 4412/16, πρωτόκολλα προσωρινής και οριστι -
κής παραλαβής.  Πριν την οριστική παραλαβή,  εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφερομένων πα -
ραδοτέων. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρε-
ούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλο-
γου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση για άμεση αποκατάσταση της μη
ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου.
 
ΑΡΘΡΟ  23  :   ΚΥΡΩΣΕΙΣ  –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ   (Άρθρα  203,  205  &  218  Ν.4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει)

23.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμ-
μορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις
και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αι -
τιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολι -
κή κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή
του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

23.2 Αν τα υλικά και οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αι-
τιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής
διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υλικών και των υπηρε-
σιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υλι -
κών και των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

23.3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου,
να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθε -
σμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφα-
σίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 24 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν.
4412/2016,  τους  όρους της Σύμβασης,  της Προκήρυξης,  της Απόφασης Κατακύρωσης,  της προσφοράς του  και
συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την ΠΚΜ για κάθε ζημία της.
Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη  Σύμβαση, να τον
εκπροσωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση.
Επιπλέον, οφείλει να ορίσει και αναπληρωτή του Εκπροσώπου με τις  ίδιες αρμοδιότητες.  Αλλαγή προσώπου ή
διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Περιφέρεια και ισχύει μετά από τη
γραπτή έγκριση αυτής.

3. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να διευθετούν
για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση,  συμμετέχοντας,  όποτε και  όπου
κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της ΠΚΜ.

4. Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  Έργου,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  την  Π.Κ.Μ.,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η ΠΚΜ δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή  οποιαδήποτε  άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή
τρίτων.

6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του προσωπικού, καθώς
επίσης  και  συνεργατών,  που  θα  διαθέτουν  την  απαιτούμενη  εμπειρία,  τεχνογνωσία  και  ικανότητα,  ώστε  να
ανταποκριθούν  πλήρως  στις  απαιτήσεις  της  Σύμβασης,  υπόσχεται  δε  και  βεβαιώνει  ότι  θα  επιδεικνύουν  πνεύμα
συνεργασίας  κατά  τις  επαφές  τους  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  τα  στελέχη  της  ΠΚΜ  ή  των  εκάστοτε
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.  Σε αντίθετη περίπτωση, η  ΠΚΜ δύναται  να ζητήσει  την αντικατάσταση
μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο,
ανάλογης εμπειρίας και  προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός
του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται  να γίνει  μετά από έγκριση της ΠΚΜ και  μόνο με άλλο
πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να ειδοποιήσει την ΠΚΜ εγγράφως, πριν
από την αντικατάσταση.   

7. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί
του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν
κανονικά  τις  υπηρεσίες  τους  και  αφετέρου  να  αντικαταστήσει  άμεσα  τους  αποχωρήσαντες  συνεργάτες  με  άλλους
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων  μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν
να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΠΚΜ.

9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και
να υποβάλλει στην ΠΚΜ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  να  απαντήσει
αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.

10. Η ΠΚΜ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση
του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που
απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη του θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι
της ΠΚΜ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ
τους συμφωνίες περί κατανομής  των ευθυνών τους έχουν ισχύ  μόνον  στις  εσωτερικές  σχέσεις  τους  και σε καμία
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Περιφέρειας ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες
και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου.
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα
μέλη της κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς  του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω  ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης
με τους ίδιους όρους.

12. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την ΠΚΜ. Εάν, κατά την
κρίση της Περιφέρειας, οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της κοινοπραξίας, η
Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η
σχετική απόφαση της Περιφέρειας περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη
κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.

13. Εφόσον η ΠΚΜ αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της
Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος
μέλους.  Η  Περιφέρεια  εγκρίνει  με  απόφασή  της  την  αντικατάσταση  αυτή.  Σε  περίπτωση  όμως  που  η  πρόταση  για
συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 25 :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

25.1. Χρηματοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

25.2 Φόροι -Κρατήσεις
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
-  κράτησης  ύψους  0,06 % υπέρ  των λειτουργικών αναγκών της  ΕΑΑΔΗΣΥ,  σύμφωνα με  το  άρθρο 375  παρ 7  του

Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρ-
τόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου

- παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των αγαθών και παρακράτηση φόρου 8% επί της  καθαρής
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 του Ν.4172/2013)

25.3  Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται  από το Τμήμα Ελέγχου και  Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού
Π.Κ.Μ., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η πληρωμή του αναδόχου θα είναι άμεσα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση
των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και από τις
παραλαβές των παραδοτέων του έργου από την ανωτέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.5 του ν.4412/2016  κατ' ελάχιστο:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου
σύμφωνα με το άρθρο 219.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 0,06% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για τα οποία σύμφωνα
με τον νόμο είναι υπόχρεος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 25.2.
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ΑΡΘΡΟ 26:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

26.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύ-
ναψης της παρούσας σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    

1. Χριστόπουλος Μιχαήλ                                                                                    ΕΠΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Μ.
2. Αβραμίδης Ευστάθιος
3. Θωμαΐδης Παύλος
4.  Μπάτος Σωτήριος
5. Τζηρίτης Δημήτριος
6. Τσιμήτρης Δημήτριος
7. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

                                                                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
                                                              
Ανάπτυξη  λογισμικού  και  προμήθεια  υλικών  για  τη  διασφάλιση  της  ποιότητας  και  παρακολούθησης
ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση
αγορανομικών ελέγχων

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 45.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

(Καθαρή Αξία: 36.290,32 €)

                                      ΜΕΡΟΣ Α΄: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»
1.  Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και η θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής, δια-

χείρισης και επεξεργασίας του μητρώου των επιχειρήσεων  που υπόκεινται σε αγορανομικούς ελέγχους από την Διεύθυνση

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και η προμήθεια tablet

Πρόκειται για ένα σύστημα που αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

 Το πρώτο είναι η Βάση Δεδομένων του Μητρώου των επιχειρήσεων

 Το δεύτερο είναι το λογισμικό ανοικτού κώδικα διαχείρισης του μητρώου και των καθημερινών εργασιών των κλι-

μακίων που διενεργούν τους αγορανομικούς ελέγχους

 Το τρίτο είναι μια εφαρμογή tablet / κινητά τηλέφωνα για iOS και Android που θα χρησιμοποιούν τα κλιμάκια που

διενεργούν τους ελέγχους. H εφαρμογή θα είναι κατά τέτοιο τρόπο ανεπτυγμένη, ώστε να υποστηρίζει την τεχνο-

λογία Bring Your Own Device (BYOD).

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια υπηρεσιών  και υλικών που αφορούν:

 στην ανάπτυξη, στον έλεγχο και στην ολοκλήρωση εφαρμογών και υποσυστημάτων του συστήματος,

 στην εκπαίδευση των χρηστών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και

 στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος,

 την προμήθεια 10 tablets και των παρελκόμενών τους (ποντίκι, πληκτρολόγιο κλπ) με τα χαρακτηριστικά που

περιγράφονται στη συνέχεια.

 1.1 Περιβάλλον Έργου -- Φορέας Υλοποίησης

1.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου

Εμπλεκόμενος φορέας είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία έχει και την συνολική ευθύνη για την άρτια λει-

τουργία του έργου.

1.1.2  Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας

Φορέας λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το πεδίο εφαρμογής του έργου συγκροτείται στη

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

1.1.3  Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου

Για την διοίκηση και τον συντονισμό του έργου θα οριστεί από την ΠΚΜ ο Υπεύθυνος του Έργου και ο Αναπληρωτής

Υπεύθυνος του Έργου.
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1.1.4  Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα

οριστεί η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)

Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή

του παρόντος Έργου.

1.2 Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου

1.2.1 Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου θα υποστηρίζονται ψη -

φιακά εργασίες που αφορούν τους αγορανομικούς ελέγχους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Συγκεκρι-

μένα, από το Λογισμικό Διαχείρισης, το οποίο θα διασυνδεθεί με το ΟΠΣΝΑ, θα μπορούν οι διαχειριστές του συστήματος

να αποθηκεύουν, να επεξεργάζονται και να αποστέλλουν τα στοιχεία των επιχειρήσεων που βρίσκονται στη αρμοδιότητα

ευθύνης της  Μ.Ε. Θεσσαλονίκης  στα  tablets που θα έχουν στα χέρια τους τα στελέχη που διενεργούν τους επιτόπιους

ελέγχους (κλιμάκια). Μέσω των tablets οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν το καθημερινό πρόγραμμα επισκέψεων, την

καρτέλα και το ιστορικό ελέγχου κάθε επιχείρησης, να κάνουν καταγραφή των στοιχείων ελέγχου και να τα στέλνουν εν-

σύρματα ή ασύρματα μέσω δικτύου WiFi ή 3G/4G στη βάση δεδομένων.

Ο κυριότερος σκοπός του συστήματος αυτού είναι να αυτοματοποιήσει και να μηχανογραφήσει τη διαδικασία ελέγχου

που διενεργεί η Διεύθυνση Ανάπτυξης καταγράφοντας, παρακολουθώντας και λαμβάνοντας ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία

των εργασιών. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα λειτουργεί σε επίπεδο Server – Client  με την χρήση εφαρμογής - Λογισμικό

Διαχείρισης - και mobile application (εφαρμογή) στα tablets/smart phones, η προμήθεια των οποίων είναι μέρος του δια-

γωνισμού. Τελικός στόχος του έργου είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Μ.Ε. Θεσ-

σαλονίκης, της μηχανογράφησης και ψηφιοποίησης των ελέγχων σε καθημερινό επίπεδο, της μείωσης του χρόνου προ-

γραμματισμού και της αύξησης της αποδοτικότητας των στελεχών της.

1.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Προσδοκώμενα Οφέλη Έργου

Τα προσδοκώμενα οφέλη του έργου κρίνονται πολύ σημαντικά εφόσον θα εισάγει νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες

της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της  Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματι-

κότητας, τη διασφάλιση του σωστού προγραμματισμού των ελέγχων και η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλους αντίστοι -

χους αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του έργου η Π.Κ.Μ προσδοκά, μεταξύ άλλων, τα εξής οφέλη:

 Εμπλουτισμός του Μητρώου Επιχειρήσεων που υπόκεινται σε αγορανομικούς ελέγχους με την εισαγωγή του γεω-

γραφικού στίγματος της κάθε επιχείρησης.

 Ηλεκτρονική διαχείριση των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τα στελέχη της ΠΚΜ

 Αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών της ΠΚΜ

 Απλοποίηση των γραφειοκρατικών μηχανισμών.

 Βελτίωση του προγραμματισμού των ελέγχων.

 Δυνατότητα διασύνδεσης με περιφερειακά συστήματα μηχανογράφησης.

 Καλύτερη αξιολόγηση υπηρεσιών από τη μεριά της ΠΚΜ.

 Ασφάλεια δεδομένων.
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1.2.3  Στόχοι και Έκταση του Έργου

Η  Π.Κ.Μ με την προμήθεια του Πληροφοριακού Συστήματος στοχεύει στα ακόλουθα:

 Στην αυτοματοποίηση, τυποποίηση και την μηχανογράφηση των διαδικασιών ελέγχου που διενεργεί η Διεύθυνση

Ανάπτυξης.

 Στην ψηφιακή υποστήριξη εργασιών που αφορούν τους αγορανομικούς ελέγχους.

 Στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της  Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

 Στην αύξησης της αποδοτικότητας των στελεχών της.

 Στη βελτίωση του προγραμματισμού των ελέγχων.

1.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου

1.3.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Το πληροφοριακό σύστημα θα αξιοποιήσει κάθε σύγχρονο εργαλείο για την υποδομή και την υποστήριξη των εφαρμο-

γών με γνώμονα τον περιορισμό του κόστους κτήσης και διαχείρισης της ΠΚΜ. Τόσο το Λογισμικό Διαχείρισης όσο και η

εφαρμογή που θα εγκατασταθεί στις ταμπλέτες θα επικοινωνεί με βάση δεδομένων που πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε

Data Center (cloud) που μπορεί να υποστηρίξει/καλύψει τις απαιτήσεις του έργου. Προτείνεται o τύπος της βάσης δεδο-

μένων που θα χρησιμοποιηθεί να είναι σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS).

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για:

- την ανάπτυξη του συστήματος σύμφωνα με την Ανάλυση Απαιτήσεων και τις σχετικές προδιαγραφές

- την ολοκλήρωση του συνόλου του λογισμικού εφαρμογών

Το λογισμικό εφαρμογών όπως και ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού που θα αναπτυχθεί θα παραδοθεί στην Ανα -

θέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι ο Κύριος του έργου, και θα αποτελεί ιδιοκτησία του. Το λογισμικό εφαρμογών όπως και ο

πηγαίος κώδικας του λογισμικού θα μπορούν να παραχωρηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και να χρησιμοποιηθεί από άλ-

λες αντίστοιχες Υπηρεσίες.

Το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) που καλείται να υλοποιήσει ο ανάδοχος θα αποτελείται από διακριτά υποσυστή-

ματα. Οι επιμέρους λειτουργίες της κάθε λειτουργικής περιοχής θα προσδιορισθούν στη συνέχεια. Το πρώτο υποσύστημα

είναι το Λογισμικό Διαχείρισης, το δεύτερο υποσύστημα είναι  η Εφαρμογή για τα tablets και το τρίτο είναι η Βάση

Δεδομένων των δύο παραπάνω συστημάτων. Ουσιαστικά τα πρώτα δύο υποσυστήματα μοιράζονται την ίδια βάση δεδο-

μένων περιορίζοντας την πολυπλοκότητα του έργου και διατηρώντας τα επίπεδα ασφαλείας και λειτουργικότητας σε υψη-

λά επίπεδα.

Τα διακριτά Υποσυστήματα που Θα αποτελούν το ΠΣ διακρίνονται σε:

 Υποσύστημα Λογισμικού Διαχείρισης

 Υποσύστημα Εφαρμογής για ταμπλέτες

 Υποσύστημα Βάσης Δεδομένων

Η αρχιτεκτονική του ΠΣ απεικονίζεται ενδεικτικά στο ακόλουθο Σχήμα
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Βάση δεδομένων

1)  GIS

2)  Μητρώο

3)  Προγραμματισμός

4)  Στατιστικά

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

 Φωτογραφίες (tags)

 Εισαγωγή Δεδομένων σε φόρμες

 Υπογραφή

Ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει στην Τεχνική του Προσφορά τη φυσική και λογική αρχιτεκτονική που προτείνει

και να αναλύσει όλα τα επιμέρους μέρη της κάθε αρχιτεκτονικής. Επίσης, η πρόταση του Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμ-

βάνει αναλυτική αιτιολόγηση της συμβατότητας του ΠΣ, η οποία ενισχύεται με την:
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 Τεκμηρίωση της ωριμότητας και καταλληλότητας της προτεινόμενης λύσης (π.χ. παράθεση αντίστοιχων επιτυχη-

μένων υλοποιήσεων πληροφοριακών συστημάτων στον ελληνικό χώρο).

 Παρουσίαση συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης, βάσει της οποίας θα αντιμετωπιστούν επιμέρους ζητήμα-

τα υλοποίησης του ΠΣ, διασφαλίζοντας όλα τα θέματα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας στην πράξη και θα διασφαλιστεί

συνολικά η επιτυχής υλοποίηση του Έργου.

1.3.2 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου

Οι εφαρμογές του Συστήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης

επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να

παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύν-

δεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

 Δυνατότητα διασύνδεσης/ επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών  standards (XML,  SOAP,  UDDI,

κλπ),

 Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικα-

ταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.

 Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την

ευκολία εκμάθησής τους

 Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών.

Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα παράσχει το απαιτούμενο λογισμικό υποδομής/ συστήματος που απαιτείται για την υλο-

ποίηση και λειτουργία του ΠΣ. Τα προσφερόμενα λογισμικά πακέτα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των εφαρμο-

γών του ΠΣ.

1.3.3 Γενικές Απαιτήσεις και Αρχιτεκτονική

Στο αντικείμενο του έργου του Αναδόχου θα περιλαμβάνονται:

Π.1. Η ανάπτυξη, προμήθεια και η θέση σε λειτουργία του απαραίτητου λογισμικού συστημάτων

Π.2. Η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος για ένα χρόνο.

Π.3. Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και το κόστος του hosting της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών

καθώς και τα τηλεπικοινωνιακά κόστη πρόσβασης στο internet για ένα έτος (4G).

Π.4. Η πιλοτική λειτουργία του συστήματος για χρονικό διάστημα ενός μήνα

Π.5. Εκπαίδευση των χρηστών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στην διαχείριση και χρήση των εφαρμογών που θα

αναπτυχθούν.

Το προτεινόμενο Σύστημα στο σύνολό του απαιτείται να είναι:

 Το λογισμικό διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει απεριόριστο πλήθος χρηστών – internet users και να παραδο-

θεί χωρίς άδειες χρήσης.
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 Το  Data Center θα πρέπει να καλύπτει απαιτήσεις ασφαλείας δεδομένων και καλή λειτουργία (Service Level

Agreement)

Αρχιτεκτονική

Ένα  σύστημα  θεωρείται  ευέλικτο  ή  επεκτάσιμο,  αν  το  λογισμικό  του  είναι  εύκολο  να  μεταβληθεί  προκειμένου να

ανταποκριθεί  σε νέες λειτουργικές απαιτήσεις.   Κατά συνέπεια  είναι απαραίτητο ο σχεδιασμός των συστημάτων που θα

προσφερθούν να ακολουθεί  βέλτιστες  προγραμματιστικές  τεχνικές  (καλά ορισμένες  προγραμματιστικές  διεπαφές,  διαί-

ρεση  του  συστήματος  σε  διακριτά  μέρη  ‐ modules,  και  σύνθεσή  τους  ‐  aggregation)  και  να  εξασφαλίζουν  την

απαιτούμενη ευελιξία, ώστε  μελλοντικές αναβαθμίσεις  τους, απαραίτητες  για  την ικανοποίηση  νέων  λειτουργικών

απαιτήσεων,  να  πραγματοποιούνται  με  τους  ελάχιστους  δυνατούς  χρονικούς  και χρηματικούς πόρους.   Με  βάση  τα

κριτήρια  αυτά  η  Αναθέτουσα Αρχή ζητάει να γίνει χρήση  μιας  ήδη  υπάρχουσας ελεύθερα διαθέσιμης πλατφόρμας λογι -

σμικού  ανοικτού  κώδικα  ως  βάση  για  το  σύστημα, που εγγυάται ως ένα βαθμό τη συνεχή βελτίωση και εμπλουτισμό

του λογισμικού με νέα  λειτουργικότητα. Πάνω  σε  αυτή  την  πλατφόρμα  που  θα  παρέχει  με  αξιόπιστο  και  πλήρη

τρόπο  τις  βασικές λειτουργίες, θα χτιστούν όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις  (όπως προδιαγράφονται στη διακήρυξη). Ως

σύστημα ανοικτού κώδικα, θα πρέπει να παρέχονται δυνατότητες προσαρμοστικών παρεμβάσεων, για το λόγο αυτό το σύ-

νολο του πηγαίου κώδικα θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή.

Η  υιοθέτηση  λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα  δεν  πρέπει  να  περιορίζεται  μόνο  στην  επιλογή  της  πλατφόρμας  αυτής

καθεαυτής αλλά  και  στα  υπόλοιπα  δομικά  στοιχεία  του  συστήματος  όπως  π.χ οι εφαρμογές λογισμικού. Εξαίρεση

μπορεί να αποτελέσει μόνο η Βάση Δεδομένων, άλλα στην περίπτωση αυτή το κόστος των αδειών χρήσης θα επιβαρύνει

τον Ανάδοχο.   

Τα πρότυπα, οι μηχανισμοί και οι διεπαφές που θα αναπτυχθούν να πρέπει να ικανοποιούν  τα  κριτήρια  της  διαλειτουργι -

κότητας  της  υποστήριξης  προτύπων  και  της  γενικότερης  λειτουργικής  ένταξης  του  συστήματος στο περιβάλλον  της

Αναθέτουσας Αρχής. Είναι  επίσης  απαραίτητο  τα  συστήματα  που  θα  προσφερθούν  να  υποστηρίζουν  πολυγλωσσικό

περιβάλλον  (τουλάχιστον  ελληνική  και  αγγλική  γλώσσα)  αλλά  και  πλήρη  υποστήριξη  του  ελληνικού  αλφαβήτου

(Unicode, UTF8) στην καταχώρηση, το indexing και την αναζήτηση, χωρίς περιορισμούς και  ιδιαιτερότητες.

1.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων

1.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Λογισμικό Διαχείρισης»

Ένας από τους βασικούς στόχους της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τους αρμόδιους υπαλλήλους της  Διεύθυνσης

Ανάπτυξης στις εργασίες τους που σχετίζονται με την οργάνωση, διαχείριση και ορθή διεκπεραίωση των αγορανομικών

ελέγχων. Οι κύριες βασικές λειτουργίες του λογισμικού είναι οι εξής:

1. Ασφαλή σύνδεση (login)

2. Διατήρηση μητρώου ελεγκτών καταγράφοντας στοιχεία όπως:
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- Στοιχεία Ελεγκτών

- Username/Password για την εφαρμογή

- Ειδίκευση ελεγκτών

 Διατήρηση μητρώου κάθε επιχείρησης καταγράφοντας στοιχεία όπως:

  Στοιχεία επιχείρησης

  Αντικείμενο επιχείρησης

 Ομάδα/Κατηγορία/Αξιολόγηση

 Ιστορικό ελέγχων

 Επόμενη ημερομηνία ελέγχου

 Κλιμάκιο που πραγματοποίησε ή θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο

 Ευρήματα ελέγχων

 Γεωγραφική θέση επιχείρησης

 Πρόστιμα και κατάσταση τους

1. Εργαλείο προγραμματισμού ελέγχων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης με βάση:

.1.Π τα διαθέσιμα κλιμάκια

.2.Π τα χαρακτηριστικά/αρμοδιότητες κάθε κλιμακίου

.3.Π τις γεωγραφικές περιοχές

.4.Π τον ημερήσιο/εβδομαδιαίο/μηνιαίο προγραμματισμό

.5.Π αναζήτηση διαθέσιμων κλιμακίων ανά ημέρα

 Γεωγραφική απεικόνιση πάνω σε χάρτες

 Των επιχειρήσεων με χρωματικό διαχωρισμό βάσει κατηγορίας

 Των κλιμακίων που διενεργούν έλεγχο σε πραγματικό χρόνο

1. Εργαλείο Αναφορών/Στατιστικών

1. Πίνακες αποτελεσμάτων ελέγχων

 με βάση το πλήθος των επισκέψεων

 με βάση τα ευρήματα

 με βάση χρονική περίοδο

 με βάση το κλιμάκιο

 με βάση την επιχείρηση

 με βάση τη γεωγραφική θέση

 Γραφικές αναπαραστάσεις

 Αναφορά χρόνου εργασίας σε κάθε επιχείρηση.

 Ιστορικό ελέγχων

 Όλες οι αναφορές μπορούν να εξαχθούν σε αρχεία τύπου: CSV, Excel, HTML Table, PDF, ASCII, Text, XML

καθώς και KML.
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 Εργαλείο δημιουργίας αναφορών (Report Generator)

1.4.2 Λειτουργική Ενότητα “Εφαρμογή για Ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα”

1.4.2.1 Φόρμα Εισαγωγής Χρήστη

Με την ενεργοποίηση της εφαρμογής ο χρήστης εισάγει τον μοναδικό κωδικό. Παράλληλα, ονοματίζει μέσω  drop

down μενού τα υπόλοιπα στελέχη που συμμετέχουν στο κλιμάκιο ημέρας.

1.4.2.2 Φόρμα Λήψης Εργασιών

Η φόρμα λήψης εργασιών αποτυπώνει το καθημερινό πρόγραμμα που έχει να εκτελέσει το κλιμάκιο. Συγκεκριμένα θα

εμφανίζονται σε σειρά οι επιχειρήσεις που προβλέπεται να επισκεφθεί το κλιμάκιο. Ο χρήστης με επιλογή πάνω στην επι -

χείρηση θα βλέπει τις συντεταγμένες του πάνω σε χάρτη, το ιστορικό του και τα στοιχεία της.

1.4.2.3 Φόρμα Ελέγχου

Η φόρμα ελέγχου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Βασικό Πεδίο:

- Στοιχεία Επιχείρησης

- Επωνυμία-Τίτλος Επιχείρησης

- ΑΦΜ

- Δ.Ο.Υ.

- Νομική Μορφή Επιχείρησης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική, Δημόσιο Ίδρυμα, Κοινωνία Κληρονόμων, Μη

Κερδοσκοπική, Συνεταιρισμός)

- Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, ηλεκτρονική διεύθυνση

- Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου ή ιδιοκτήτη

- Διεύθυνση-Δήμος-Πόλη (Δημ. Ενότητα, Κοινότητα)-Περιοχή-ΤΚ (έδρα/υποκατάστημα)

- Γεωγραφικό στίγμα

- Αριθμός Αδείας (όπου απαιτείται από τον Νόμο)

- Εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων (Καταχώριση εγκατάστασης)

 Είδος επιχείρησης

Μετάπτωση από ΟΠΣΝΑ

 Αριθμός προηγούμενων ελέγχων

- Μετά από καταγγελία

- Τακτικός Έλεγχος

- Επιδόσεις

 Ημερομηνία ελέγχων

 Αποτελέσματα ελέγχων

Αντικείμενα Αγορανομικού Ελέγχου:
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- Τεχνικός Έλεγχος
Check List

- Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Check List

- Μετρολογίας
Check List

- Επίδοση

1.4.2.4 Λήψης υπογραφής και φωτογραφίας

Η δυνατότητα αφορά στη λήψη ηλεκτρονικής υπογραφής και φωτογραφιών. Η υπογραφή λαμβάνεται με την ολοκλή-

ρωση του ελέγχου από τα μέλη του κλιμακίου και από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Παράλληλα, οι ελεγκτές του κλιμακί -

ου μπορούν να φωτογραφίσουν τα ευρήματα του χώρου, να επεξεργαστούν τη φωτογραφία και να αποστείλουν τη φωτο-

γραφία στο Κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για αποθήκευση. Η αποστολή των φωτογραφιών μπορεί να γίνει είτε μέσω

Wi-Fi είτε μέσω 3G/4G.

1.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Βάση Δεδομένων»

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ενεργοποίηση υπηρεσιών φιλοξενίας της βάσης της κεντρικής εφαρμογής για τουλάχι-

στον ένα χρόνο. Μετά τον πρώτο χρόνο και εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υπο -

χρεωμένος χωρίς επιπλέον κόστος να μεταφέρει όλα τα δεδομένα σε Data Center της επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής. Ο

Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στη προσφορά του το κόστος των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Τα κύρια χα-

ρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει το Data Center είναι:

- Διαθεσιμότητα και ασφάλεια μεγαλύτερη από 99%.

- Υποστηρίζονται πολύ υψηλές ταχύτητες τουλάχιστον 10 Mbps.

- Επαρκής χώρος αποθήκευσης και ο οποίος θα πρέπει να είναι πλήρως επεκτάσιμος.

- Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, θα πρέπει να υπάρχουν πολλαπλές ταυτόχρονες συνδέσεις με το Internet, διπλοί

δρομολογητές (routers) και συσκευές ασφαλείας (firewalls), διπλούς μεταγωγούς (switches) και συσκευές αποθήκευ-

σης (storage devices), ενώ για το σύνολο των servers θα πρέπει να υπάρχουν εφεδρικοί (back up).

1.4.4 Υπηρεσία Μετάδοσης Δεδομένων

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ενεργοποίηση υπηρεσιών αποστολής δεδομένων μέσω παρόχου κινητής τηλεφωνίας

για κάθε μία από τις 10 συσκευές. Το τηλεπικοινωνιακό κόστος διάρκειας 12 μηνών καλύπτεται από την παρούσα μελέτη.

Από τον ανάδοχο

1.4.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ταμπλέτας – πληκτρολογίου

Τα χαρακτηριστικά της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί αναφέρονται παρακάτω. Για λόγους ευελιξίας η εφαρμογή να

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφόρων ειδών συσκευές. Η επιλογή θα γίνει μετά από ανάλυση επιδόσεων/κόστους.

Τα χαρακτηριστικά:
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 Τύπος Οθόνης Αφής Capacitive

 Ανάλυση οθόνης >=QXGA sAMOLED 1920 x 1080

 Ασύρματη Σύνδεση Wi-Fi & 3G/4G

 Wi-Fi Version Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n

 Εσωτερική Χωρητικότητα >= 32GB

 Bluetooth ΝΑΙ

 Bluetooth Version >= 4.0

 USB ΝΑΙ

 USB Version Micro USB Host/Slave

 Ενσωματωμένη Μνήμη RAM >= 2GB

 Μέγιστη Επεκτάσιμη Μνήμη >= 128GB

 Τύπος Επεκτάσιμης Μνήμης Micro SD card

 Ταχύτητα Επεξεργαστή >= Quad Core 1.30 GHz

 Αρχιτεκτονική Επεξεργαστή x86 ή x64

 Κάμερα ΝΑΙ

 Ανάλυση κάμερας >= 8MP

 Εμπρόσθια κάμερα ΝΑΙ

 Ενσωματωμένο GPS ΝΑΙ

 Τύπος Μπαταρίας Li-Pol ή Li-Ion

 Καθαρό βάρος <= 400 γρ.
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 Μέγεθος οθόνης          >=  7,9"    

Το tables θα συνοδεύονται από ασύρματο πληκτρολόγιο για φορητές συσκευές με τις παρακάτω προδιαγραφές.

 Τύπος: Πληκτρολόγιο

 Χρήση: Tablet

 Τεχνολογία σύνδεσης: Ασύρματη

 Ενσύρματο δίκτυο: Όχι

 Θύρα USB: Όχι

 Αναδιπλούμενο: ΝΑΙ

1.4.6 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος

Η φιλικότητα των συστημάτων εφαρμογών προς τους χρήστες θα υποστηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία και διαδι -

κασίες:

 Πλήρως ελληνοποιημένο user interface

 Το σύστημα καταλόγων επιλογών και οθονών για όλους τους χρήστες και όλες τις λειτουργίες θα είναι απόλυτα

ομοιογενές και μοναδικό.

 Τυποποιημένα σχέδια εισαγωγής δεδομένων (default entry schemes και default values): Κάθε διαδικασία εισαγω-

γής δεδομένων θα υποστηρίζεται από τυποποιημένες φόρμες, στις οποίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, ορισμένα πεδία θα

συμπληρώνονται αυτόματα με default τιμές.

 Τα προσφερόμενα συστήματα εφαρμογών θα χρησιμοποιούν γραφικό  περιβάλλον αλληλεπίδρασης  (graphical

user interface) με τον χρήστη. Αναλυτικότερα, οι διάλογοι με τον χρήστη θα χρησιμοποιούν τα γνωστά GUI objects

που έχουν καθιερωθεί διεθνώς, όπως  message boxes,  dialog boxes,  action bars,  pull-down menus,  cascaded pull-

down menus, scroll bars, check boxes, list boxes, pushbuttons, radio buttons, spin buttons, entry fields, combination

boxes κ.α.
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1.5 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου

Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου βασίζεται στο διαχωρισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του,

σε φάσεις, ώστε αυτές να παρακολουθούνται αποτελεσματικότερα και να προσδιορίζεται ο σχετικός χρόνος υλοποίησής

τους με σκοπό τον αποδοτικότερο χρονοπρογραμματισμό του έργου. Για κάθε επιμέρους φάση, αλλά και για το σύνολο

του έργου, θα πρέπει να εφαρμόζονται αποδοτικές και αναγνωρισμένες τεχνικές παρακολούθησης έργου και διασφάλισης

της ποιότητάς του. Το σύνολο της διάρκειας ολοκλήρωσης του έργου δε θα πρέπει να είναι μικρότερο των 5 μηνών.

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 6 (έξι) μήνες. Η περίοδος υποστήριξης δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας του

συνολικού συστήματος προσδιορίζεται στους 2 μήνες κατά ελάχιστον, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου Ανάπτυξης,

Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Υποσυστημάτων και της πιλοτικής λειτουργίας που προσδιορίζεται κατά ελάχιστο σε

ένα (1) μήνα.

Προσφορά που αναφέρει  σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες ή περίοδο

δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος μικρότερη των 2 (δύο) μηνών ή περίοδο πιλοτικής

λειτουργίας μικρότερη του ενός (1) μήνα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι των επιμέρους φάσεων, εκτός της δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας και της πιλοτικής

λειτουργίας του συνολικού συστήματος είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προσφέρουν και μικρότερο

συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου από τους 6 μήνες, άλλα όχι μικρότερο από 5 μήνες.

Ακολουθεί  συνοπτικό  χρονοδιάγραμμα  και  περιγραφή  των  ελάχιστων  διακριτών  φάσεων  υλοποίησης  με  στόχο  την

παράδοση  ενός  καλώς  ορισμένου  λειτουργικού  αποτελέσματος,  εντός  των  προθεσμιών  του  χρονοδιαγράμματος,  ως

ελάχιστη απαίτηση που η ΑΑ θα αναμένει να έχουν παραδοθεί τα ελάχιστα προδιαγραφόμενα παραδοτέα.

Στην περιγραφή των φάσεων υπάρχουν πίνακες με τα κατ’ ελάχιστον ζητούμενα παραδοτέα και με τα αποδεκτά ανώτατα

χρονικά περιθώρια παράδοσης τους στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως με τις

χρονικές απαιτήσεις και τα ζητούμενα παραδοτέα.

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, συμβατό με

τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου που θα ακολουθηθεί.

Φάση Νο: 1η Τίτλος: Οριστική Μελέτη Εφαρμογής

Διάρκεια: 0,5 μήνες Μήνας Έναρξης: Χ Μήνας Λήξης: Χ+0,5

Στόχοι:  Λεπτομερής προσδιορισμός των αναγκών ανάπτυξης / παραμετροποίησης

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ομάδες εργασίας που σε συνεργασία  με το προσωπικό της 

Αναθέτουσας Αρχής θα αναλύσουν λεπτομερώς το επιχειρησιακό περιβάλλον λειτουργίας του 

εν λόγω Π.Σ.  Μέσα από αυτήν την ανάλυση, θα εξαχθούν οι λεπτομερείς ανάγκες επέκτασης 

και παραμετροποίησης του Ο.Π.Σ.

Παραδοτέα:  Οριστική Μελέτη Εφαρμογής
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Φάση Νο: 2η Τίτλος: Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, προσαρμογή, παραμετροποίηση των 

εφαρμογών λογισμικού – προμήθεια εξοπλισμού

Διάρκεια: 2,5 μήνες Μήνας Έναρξης: Χ+0,5 Μήνας Λήξης: Χ+3

Στόχοι:  Ανάπτυξη, εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίηση των εφαρμογών λογισμι-

κού – προμήθεια εξοπλισμού

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει τις εφαρμογές, θα εγκαταστήσει - προσαρμόσει και 

παραμετροποιήσει το λογισμικό, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Παραδοτέα:  Π.Σ. έτοιμο για πιλοτική λειτουργία

 Σενάρια Δοκιμών Ελέγχου

 Εξοπλισμός

Φάση Νο: 3η Τίτλος: Εκπαίδευση

Διάρκεια: 0,5 μήνας Μήνας Έναρξης: Χ+2,5 Μήνας Λήξης: Χ+3

Στόχοι:  Εκπαίδευση Διαχειριστών: Κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας που θα αναλάβει στη 

συνέχεια την εποπτεία του συστήματος (διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη) και θα επιτε-

λέσει βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των υπολοίπων χρηστών (cascade training).

 Εκπαίδευση χρηστών: Κατάρτιση των χρηστών του συστήματος.

Περιγραφή: ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει του διαχειριστές και τους χειριστές του συστήματος

Παραδοτέα:  Πρόγραμμα εκπαίδευσης

 Εκπαιδευτικό υλικό

 Εγχειρίδια τεχνικής τεκμηρίωσης

 Εγχειρίδια / Οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης (User manuals)

 Εγχειρίδια / Οδηγίες υποστηρικτικής τεκμηρίωσης (Administrators Manuals)

Φάση Νο: 4η Τίτλος: Πιλοτική Λειτουργία

Διάρκεια: 1 μήνας Μήνας Έναρξης: Χ+3 Μήνας Λήξης: Χ+4

Στόχοι:  Επίλυση προβλημάτων.

 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών.

Περιγραφή: ο Ανάδοχος  θα φροντίσει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση της 
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λειτουργίας του συστήματος.

Παραδοτέα:  Αναφορά και Τεκμηρίωση προβλημάτων και επίλυσής τους

 Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια τεχνικής τεκμηρίωσης

 Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης (User manuals)

 Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες υποστηρικτικής τεκμηρίωσης (Administrators 

Manuals)

Φάση Νο: 5η Τίτλος: Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία

Διάρκεια: 2 μήνες Μήνας Έναρξης: Χ+4 Μήνας Λήξης: Χ+6

Στόχοι:  Λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με την αυξημένη πα-

ρουσία και την υποστήριξη του αναδόχου.

Περιγραφή: O Ανάδοχος θα υποστηρίζει τους χρήστες, θα φροντίζει για την συμπλήρωση της εκπαίδευσης 

και θα επιλύει τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.

Παραδοτέα:  Αναφορά και Τεκμηρίωση προβλημάτων και επίλυσής τους

Φάσεις Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Οριστική Μελέτη Εφαρμογής

2. Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, 
προσαρμογή, παραμετροποίηση των
εφαρμογών λογισμικού – προμήθεια
εξοπλισμού

3. Εκπαίδευση

4. Πιλοτική λειτουργία

5. Υποστήριξη Δοκιμαστικής 
Παραγωγικής Λειτουργίας

1.6 Πίνακας Παραδοτέων
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς τα παραδοτέα του έργου συμπληρώνοντας τον ακόλουθο
πίνακα, στον οποίο εμφανίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις τεκμηρίωσης του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής.
Επίσης  θα  πρέπει  να  δοθεί  στα  πλαίσια  της  προσφοράς  του  ενδεικτικός  πίνακας  περιεχομένων  (outline)  για  κάθε
παραδοτέο.

Α/Α
Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Τύπος

Παραδοτέου1 Μήνας Παράδοσης2

1. Μελέτη εφαρμογής Μ Μ1
2. Σενάρια ελέγχων αποδοχής εφαρμογών Μ Μ1

3. Εγχειρίδιο διαχείρισης του έργου (Project 
Management Plan) Μ Μ1

4. Εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας του έργου 
(Project Quality Plan) Μ Μ1

5. Παραμετροποίηση συστήματος Υ Μ3
6. Εφαρμογές λογισμικού Λ Μ3
7. Εξοπλισμός Υ Μ3
8. Υπηρεσίες εγκατάστασης Ε Μ3

1

 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ 
(Σύστημα), ΑΛ (Άλλο)

2

 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του 
Έργου
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9. Αποτελέσματα δοκιμών ελέγχου Μ Μ4
10. Εγχειρίδια τεχνικής υποστήριξης Μ Μ3
11. Εγχειρίδια λειτουργικής τεκμηρίωσης Μ Μ3
12. Πρόγραμμα εκπαίδευσης - Εκπαίδευση ΑΝ Μ2
13. Εκπαιδευτικό υλικό ΑΝ Μ2

14. Αποτίμηση πιλοτικής λειτουργίας, Προτάσεις 
βελτίωσης ΑΝ Μ4

15. Αποτίμηση δοκιμαστικής παραγωγικής 
λειτουργίας, Προτάσεις βελτίωσης ΑΝ Μ6

16. Αποτίμηση ολοκλήρωσης του έργου ΑΝ Μ6

1.8 Υπηρεσίες Έργου

1.8.1 Υπηρεσίες Παραμετροποίησης

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος στα πλαίσια του έργου, να εισάγει στη βάση, όλα τα παραμετρικά δεδομένα που

είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήματος. Όλες οι απαιτήσεις παραμετρικών δεδομένων θα δοθούν από τον

ανάδοχο. Η  Διεύθυνση Ανάπτυξης έχει την υποχρέωση να παραδώσει σε ψηφιακά επεξεργάσιμη μορφή, όσα παραμετρικά

δεδομένα θεωρηθούν απαραίτητα για την λειτουργία της εφαρμογής.

1.8.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα Λειτουργίας σχετικά με

τα παραδοτέα του έργου 40 ωρών. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε Χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, με φυσική πα-

ρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί από κοινού ενώ οι ομάδες εκπαιδευομένων θα αποφασιστούν από την

Αναθέτουσα Αρχή.

1.8.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την πιλοτική λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες κάτω από συν-

θήκες πιλοτικής λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα (1) ενός μήνα. Κατά

την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του φορέα και θα παρέχει υποστή-

ριξη, εάν και όποτε αυτό απαιτηθεί.

Η υποστήριξη κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 Επίλυση προβλημάτων

 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες

 Διόρθωση /Διαχείριση λαθών

 Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ.

Από τη συλλογή τυχόν παρατηρήσεων και εκκρεμοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες

παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος. Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή,

θα προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα

της πιλοτικής λειτουργίας.
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Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας θα ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία.

1.8.3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την παραγωγική λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες κάτω από

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών.

Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του φορέα και θα παρέχει

υποστήριξη, εάν και όποτε αυτό απαιτηθεί.

Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και πριν από την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι

υποχρεωμένος να παραδώσει επικαιροποιημένη έκδοση του συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης.

1.8.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» & Συντήρησης

Οι υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών που πρέπει να περιλαμβάνουν:

o Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων Συντήρησης (Τακτικών - Έκτακτων Ενεργειών)

o Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και  παραμετροποιήσεων σε  Εφαρμογές που έχει  υλοποιήσει  ο  ίδιος  ο

Ανάδοχος

o Τεκμηρίωση σφαλμάτων

o Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του λογισμικού

o Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου

 Οι υπηρεσίες συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

o Διασφάλιση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήματος

o Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.

o Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιτόπια επίσκεψη, θα πρέπει ο Ανάδοχος να βρίσκεται στον χώρο που θα υποδείξει

η Αναθέτουσα Αρχή εντός μίας (1) ώρας.

o Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από την ΠΚΜ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα

εντός 2 εργάσιμων ημερών (48 ωρών) από την αναγγελία της βλάβης. Η επίλυση των προβλημάτων γίνεται υπό

συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών.

o Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισμικού

o Υπηρεσίες απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης για την λειτουργία του Λογισμικού από εξειδικευμένο προσωπι-

κό του αναδόχου και εντός ωραρίου λειτουργίας γραφείου.

Η απαίτηση εγγύηση «καλής λειτουργίας» και συντήρησης για το λογισμικό είναι 1 έτος, από τη λήξη και της πε-

ριόδου παραγωγικής λειτουργίας του Λογισμικού, δηλαδή από την ολοκλήρωση του έργου.

1.9. Πνευματικά δικαιώματα
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Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source

code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα

υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν απο-

κλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται, εκτός και αν

ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύ-

ος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’

οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος

υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή

τους.

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια

στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες

που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαρα-

γωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλε-

σης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτω -

ση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.

                                                          CHECK LIST

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΟΧΙ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΝΑΙ ΌΧΙ

1

 ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ    

 

 ΤΑΚΤΙΚΟΣ    

 ΕΠΙΔΟΣΗ    

2  ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

3  ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ      

4  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ      

5  ΤΙΜΩΝ ΡΑΦΙ/ΤΑΜΕΙΟ      

6  ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ      

7  ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ      

 Α. ΥΠΑΡΞΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ      

 Β. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ      

 Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ      

 Δ. ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ      

8  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ      

9  ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ (ΟΓΚΟΥ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ)      
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 Α. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ      

 Β. ΑΡΧΙΚΟΣ      

 Γ. ΕΚΤΑΚΤΟΣ      

10  ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ (ΜΗΚΟΥΣ/ΒΑΡΟΥΣ)      

 Α. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ      

 Β. ΑΡΧΙΚΟΣ      

 Γ. ΕΚΤΑΚΤΟΣ      

11  ΕΛΛΙΠΟΒΑΡΕΙΑΣ      

12  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ      

13  ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ      

14  ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      

15  Για ΛΗΓΜΕΝΑ      

16  ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ      

17  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ    

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ  

ΕΔΩΔΙΜΟ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
             ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ   ………………………..                                                 

Επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη λογισμικού και προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της ποιότητας
και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη
δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων», με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, προϋπολογισμού 45.000,00 € 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/α Τίτλος

Τελική Προσφε-
ρόμενη Τιμή (χωρίς

ΦΠΑ)

Ολογράφως και
Αριθμητικώς

Αναλογών ΦΠΑ 24%

Ολογράφως και Αριθ-
μητικώς

Τελική Προσφερόμενη Τιμή (συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ολογράφως και Αριθμητικώς

1

«Ανάπτυξη λογισμικού
και προμήθεια υλικών για

τη διασφάλιση της
ποιότητας και παρακο-
λούθησης ελεγκτικής

δραστηριότητας της Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης και

Περιβάλλοντος ΜΕΘ και
τη δραστηριοποίηση αγο-
ρανομικών ελέγχων»,  με

κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει της βέλτι-

στης σχέσης ποιότητας –
τιμής, προϋπολογισμού

45.000,00€

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.
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Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................

  Τόπος, ημερομηνία:   …………………………………………..

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα )

ΟΔΗΓΙΕΣ  (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

1.  Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς, επί  ποινή
απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του
παραπάνω πίνακα θα είναι  μια και  μοναδική.  Η  αναγραφή  της  τιμής  σε  Ευρώ  (€)  μπορεί  να  γίνεται  μέχρι  δύο
δεκαδικά ψηφία. Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.

2. Η  συνολική  τιμή  της  Προσφοράς  θα  γράφεται  αριθμητικά  και  ολογράφως.  Αν  υπάρχει  ασυμφωνία  μεταξύ
αναλυτικών τιμών και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές. Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α.,
θα  αναγράφεται  δε  το  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  %,  στο  οποίο  υπάγεται  η  υπηρεσία.  Σε  περίπτωση  που
αναγράφεται  εσφαλμένος  Φ.Π.Α.,  αυτός  θα  διορθώνεται  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  του
Διαγωνισμού. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.

3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση
αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται  ενιαία τιμή η προσφορά
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

6.  Η  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  προσφέροντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των
προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την
ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει
αποκλειστικά τον προσφέροντα.

7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για
τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η
μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.

8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 8 της διακήρυξης, δηλαδή από
τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό

ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης
μεταξύ της ................... και της .................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των

μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και
866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα

αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας

γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας

καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη

διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’

εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 
Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1.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  των παραδοτέων της με αριθμό σύμβασης
……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την..............................προς κάλυψη αναγκών
της ....................... και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας  ………..…...

ΕΥΡΩ αυτής.

2. 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 πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

τέλος χαρτοσήμου.
4. 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.

5. 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Όνομα:

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα
Ημερομηνία Απόκτησης 

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τίτλος Έργου Εργοδότης Ρόλος και Καθήκοντα
στο Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση  στο  Έργο  Περίοδος
(από – έως)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Το  ΤΕΥΔ  σε  αρχείο  επεξεργάσιμης  μορφής  καθώς  και  οδηγίες  συμπλήρωσης  αυτού  βρίσκονται  σε
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

Αναρτάται μαζί με παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr

    Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) της ΕΑΑΔΗΣΥ, την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ και τις οδηγίες της
αριθμ.  πρωτ.  4495/15-1-2018 εγκυκλίου (ΑΔΑ:6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ) του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης με θέμα:
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5009]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χ. Κοτσαπουϊκη]
- Τηλέφωνο: [2313 319142]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pkm.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού  CPV):
[ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανάπτυξη λογισμικού
και προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων”,  με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής,  προϋπολογισμού  45.000,00  € (του  άρθρου  117  του  Ν.  4412/2016), CPV:  [48000000-8]-Πακέτα
Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Ο οριζόμενος Α.Δ.Α.Μ. από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες και Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ 375715 
(9916)/1-8-2018]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση;

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ και στην ενότητα Δ του παρόντος μέρους, 
και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 
το μέρος V.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β,Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης:

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς.

Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε 
να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV  για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και  7,  επιπλέον των πληροφοριών  που
προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

2. δωροδοκία·

3. απάτη·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,

[] Ναι [] Όχι
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι:

Α: Καταλληλότητα

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

Καταλληλότητα Απάντηση

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

[…]

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
ο εξής :
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

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

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

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

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

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

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

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
 [……][……][……]

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

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

ποσά ημερομηνί
ες

παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΩΝ”,   ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΤΙΜΗΣ 

   Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ......................................................  ημέρα ...............,  στα γραφεία  του Τμήματος
Προμηθειών  Π.Κ.Μ.  της  Διεύθυνσης  Οικονομικού  της  Π.Κ.Μ.,  26ης  Οκτωβρίου  64,  τρίτος  όροφος,  οι  κάτωθι
υπογράφοντες:

Α.   Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,"Μητροπολιτική  Ενότητα  Θεσσαλονίκης"  που  εδρεύει  επί  της  οδού  26ης
Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 997612598, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από
την κα Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή»  και

Β.  ………………..,  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρίας  ………………………….  με  Α.Φ.Μ.:  ………………………..,
Δ.Ο.Υ………………………….., Ταχ. Δ/νση ……………………………………………………………και στην προκειμένη περίπτωση ως
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου, 

λαμβάνοντας υπόψη: 

α. Την αριθμ.  1715/17-07-2018  (ΑΔΑ: ΩΝΕ67ΛΛ-ΧΡ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί  έγκρισης
διενέργειας διαγωνισμού και  των όρων αυτού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη λογισμικού και
προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων”,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –τιμής,  προϋπολογισμού
45.000,00 €

β. Την δαπάνη για την παρούσα σύμβαση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € βαρύνει τον Φορέα  και Κ.Α.Ε:
02.21.01.721.9899.ι.01 και έχει εκδοθεί η  αριθμ. πρωτ.  222944/5649/6-6-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με
Α/Α  2023  του  Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης,  προϋπολογισμού  εξόδων  του
οικονομικού έτους 2017, με ΑΔΑ: 7ΤΜΡ7ΛΛ-8ΧΝ και ΑΔΑΜ: 17REQ006283134 2017-06-06 (καταχωρήθηκε με α/α 1818
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ), όπως επικαιροποιήθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 20416(754)/12-1-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 495 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής
και  Ταμειακής  Διαχείρισης,  προϋπολογισμού  εξόδων  του  οικονομικού  έτους  2018,  με  ΑΔΑ:  ΩΘ3Ζ7ΛΛ-4ΕΜ
(καταχωρήθηκε με α/α 433 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ) καθώς και
με  την  αριθμ.  πρωτ.  225561  (6536)/10-5-2018   Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  Α/Α  2215  του  Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018, με ΑΔΑ:
ΨΞΙΥ7ΛΛ-ΞΔΔ (καταχωρήθηκε με α/α 2088 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας
ΠΚΜ)

γ. Την αριθμ. πρωτ.  375715 (9916)/1-8-2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχoυ του έργου:
“Ανάπτυξη  λογισμικού  και  προμήθεια  υλικών  για  τη  διασφάλιση  της  ποιότητας  και  παρακολούθησης  ελεγκτικής
δραστηριότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων”
(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)
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δ. Την αριθμ.  ...../......-......-............   (ΑΔΑ: ..........................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί ανάδειξης
ως προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.

ε. Την αριθμ. ......../......-......-........... (ΑΔΑ:................. και ΑΔΑΜ:...........................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Π.Κ.Μ. περι ανάδειξης ως οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού 

στ. Την με αρ. πρωτ. .......................................... υποβληθείσα από την «Ανάδοχο» εταιρεία προσφορά, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης,

ζ. Την αριθμ. οικ. 30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό
Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών
Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και
Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10-2-2017)

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο πρώτος  των  συμβαλλομένων  αναθέτει  στο  δεύτερο  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο:“Ανάπτυξη  λογισμικού  και
προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και  παρακολούθησης  ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων”,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –τιμής.  Οι  εργασίες  θα
πραγματοποιηθούν, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα I :Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου της παρούσας
διακήρυξης και στην προσφορά του «Αναδόχου», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η συμβατική αξία
ανέρχεται στο ποσό των .......................... ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (....................... ευρώ άνευ Φ.Π.Α.).

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  συνολική  διάρκεια  του  έργου  είναι  6  (έξι)  μήνες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Η  περίοδος  υποστήριξης
δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος προσδιορίζεται στους 2 μήνες κατά ελάχιστον, μετά την
ολοκλήρωση  της  περιόδου  Ανάπτυξης,  Εγκατάστασης  και  Παραμετροποίησης  Υποσυστημάτων  και  της  πιλοτικής
λειτουργίας που προσδιορίζεται κατά ελάχιστο σε ένα (1) μήνα.
Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες ή περίοδο δοκι -
μαστικής παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος μικρότερη των 2 (δύο) μηνών ή περίοδο πιλοτικής λειτουρ -
γίας μικρότερη του ενός (1) μήνα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
    Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
    Η αρμόδια τριμελής Επιτροπή  Παραλαβής, η οποία  είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και εξέτα -
ση των παραδοτέων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I: Αντικείμενο- Προδιαγραφές έργου της παρούσας
διακήρυξης, συντάσσει τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 219 και 220 του Ν. 4412/16, πρωτόκολλα προσωρινής και οριστι -
κής παραλαβής.  Πριν την οριστική παραλαβή,  εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφερομένων πα-
ραδοτέων. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρε-
ούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλο -
γου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση για άμεση αποκατάσταση της μη
ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου.
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ΑΡΘΡΟ 4

ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού
Π.Κ.Μ., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η πληρωμή του αναδόχου θα είναι άμεσα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση
των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και από τις
παραλαβές των παραδοτέων του έργου από την ανωτέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.5 του ν.4412/2016  κατ' ελάχιστο:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου
σύμφωνα με το άρθρο 219.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 0,06% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για τα οποία σύμφωνα
με τον νόμο είναι υπόχρεος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο 4.2

4.2. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
-  κράτησης  ύψους  0,06 % υπέρ  των λειτουργικών αναγκών της  ΕΑΑΔΗΣΥ,  σύμφωνα με  το  άρθρο 375  παρ 7  του

Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρ-
τόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου

- παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των αγαθών και παρακράτηση φόρου 8% επί της  καθαρής
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 του Ν.4172/2013)

4.3. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

ΑΡΘΡΟ 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν.
4412/2016,  τους  όρους της Σύμβασης,  της Προκήρυξης,  της Απόφασης Κατακύρωσης,  της προσφοράς του  και
συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την ΠΚΜ για κάθε ζημία της.
Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη  Σύμβαση, να τον
εκπροσωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση.
Επιπλέον, οφείλει να ορίσει και αναπληρωτή του Εκπροσώπου με τις  ίδιες αρμοδιότητες.  Αλλαγή προσώπου ή
διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Περιφέρεια και ισχύει μετά από τη
γραπτή έγκριση αυτής.
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3. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να διευθετούν
για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση,  συμμετέχοντας,  όποτε και  όπου
κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της ΠΚΜ.

4. Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  Έργου,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  την  Π.Κ.Μ.,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η ΠΚΜ δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή  οποιαδήποτε  άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή
τρίτων.

6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του προσωπικού, καθώς
επίσης  και  συνεργατών,  που  θα  διαθέτουν  την  απαιτούμενη  εμπειρία,  τεχνογνωσία  και  ικανότητα,  ώστε  να
ανταποκριθούν  πλήρως  στις  απαιτήσεις  της  Σύμβασης,  υπόσχεται  δε  και  βεβαιώνει  ότι  θα  επιδεικνύουν  πνεύμα
συνεργασίας  κατά  τις  επαφές  τους  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  τα  στελέχη  της  ΠΚΜ  ή  των  εκάστοτε
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.  Σε αντίθετη περίπτωση, η  ΠΚΜ δύναται  να ζητήσει  την αντικατάσταση
μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο,
ανάλογης εμπειρίας και  προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός
του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται  να γίνει  μετά από έγκριση της ΠΚΜ και  μόνο με άλλο
πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να ειδοποιήσει την ΠΚΜ εγγράφως, πριν
από την αντικατάσταση.   

7. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί
του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν
κανονικά  τις  υπηρεσίες  τους  και  αφετέρου  να  αντικαταστήσει  άμεσα  τους  αποχωρήσαντες  συνεργάτες  με  άλλους
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων  μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν
να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΠΚΜ.

9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και
να υποβάλλει στην ΠΚΜ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  να  απαντήσει
αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.

10. Η ΠΚΜ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση
του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που
απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη του θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι
της ΠΚΜ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ
τους συμφωνίες περί κατανομής  των ευθυνών τους έχουν ισχύ  μόνον  στις  εσωτερικές  σχέσεις  τους  και σε καμία
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Περιφέρειας ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες
και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα
μέλη της κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς  του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω  ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης
με τους ίδιους όρους.

12. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την ΠΚΜ. Εάν, κατά την
κρίση της Περιφέρειας, οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της κοινοπραξίας, η
Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η
σχετική απόφαση της Περιφέρειας περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη
κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.
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13. Εφόσον η ΠΚΜ αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της
Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος
μέλους.  Η  Περιφέρεια  εγκρίνει  με  απόφασή  της  την  αντικατάσταση  αυτή.  Σε  περίπτωση  όμως  που  η  πρόταση  για
συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η «Ανάδοχος»  κατέθεσε  τη  με  αριθμό……………………………… εγγυητική  επιστολή της  ……………………..  Τράπεζας,  περί
καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης  εκτός  ΦΠΑ (Άρθρο  72,  Ν. 4412  -ΦΕΚ  Α  147/08.08.2016),  δηλαδή  ποσού  …………………………………….ευρώ
(…………………... €).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας σύμβασης και
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική διακήρυξη ειδικότερα ορί-
ζουν. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται
στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η «Ανάδοχος» οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή περί καλής λειτουργίας των παραδοτέων της παρούσας σύμ-
βασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 72, Ν. 4412 -ΦΕΚ
Α 147/08.08.2016), δηλαδή ............................................................ευρώ (.................... €).  

Η Εγγύηση καλής λειτουργίας θα ισχύει για 6 μήνες από την ημερομηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η εγγυ-
ητική επιστολή καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και το ύψος της καθορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Η εγγύηση καλής λειτουργίας παρέχεται για την αποκατάσταση
των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών, κατά
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’
ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

9.1. Ο  ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί  με  τις  γραπτές  εντολές  της  αναθέτουσας  αρχής,  που είναι  σύμφωνες  με  την  σύμβαση ή  τις  κείμενες
διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  λαμβανομένων  υπόψη  των
παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή
του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

9.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι
λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος  του  ποινικές  ρήτρες,  με  αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής
διάρκειας  της  σύμβασης  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  2,5% επί  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ των  υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις
εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

9.3.  Ο ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις,  δυνάμει  των  όρων   των
παραγράφων 5.2  (Κήρυξη οικονομικού φορέα  εκπτώτου –  Κυρώσεις),  6.1  (Παρακολούθηση της  σύμβασης)  και  6.4.
(Απόρριψη  παραδοτέων  –  Αντικατάσταση),  να  υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  της
αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β’ και δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου (άρθρο 107, περ. 37 του ν.
4497/2017).

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  εκχωρήσει  τα  εισπρακτέα δικαιώματά  του που  απορρέουν από αυτή τη  σύμβαση σε
οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, με την εξαίρεση της εξασφαλιστικής εκχώρησης απαιτήσεων σε τράπεζα, χωρίς
την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας που παρέχεται μόνον εγγράφως (άρθρο 39 του ν.δ. της 17-7/13-8-
1923 “Περί ειδικών διατάξεων επί ανώνυμων εταιρειών).
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ΑΡΘΡΟ 11

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

     Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την εφαρμογή της παρούσας και θα
αφορά  την  εκτέλεση  ή  ερμηνεία  των  όρων  αυτής  και  στην  έκταση  των  δικαιωμάτων  και  των  υποχρεώσεων  των
συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο. 
    Στην αντίθεση περίπτωση οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια. Αρμόδια για
την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.
     Η ως άνω διαδικασία δεν αναστέλλει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, και δεν αναιρεί την
εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας.
       Η παρούσα διέπεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 
     Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και  αφού
αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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     Για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

 Η Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ
     

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
της Αναδόχου Εταιρείας
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