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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

1.1Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ 

To Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (ςτο εξισ θ Ανακζτουςα Αρχι), με τθν υπ. αρικμ. 
Α66/Σ22/2016 (ΑΔΑ: ΩΧΙΜ46Ψ842-ΘΙΛ) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, 

προκθρφςςει Ανοιχτό Δθμόςιο διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, με αντικείμενο τθν επιλογι 
Αναδόχου για το Ζργο, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Ι *Αντικείμενο και 
Ρροδιαγραφζσ του Ζργου+ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ. 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ είναι ουςιϊδεισ και τίκενται επί ποινι 
αποκλειςμοφ. Κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, 
ρυκμίηεται από τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και ιδίωσ εκείνεσ που 
αναφζρονται ςτο κεφ. 1.3 τθσ παροφςασ. 

Κάκε προμθκευτισ, επί ποινι απόρριψθσ, ςυμμετζχει µε µια µόνο προςφορά. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί µε χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων Συµβάςεων (Ε.Σ.Θ.∆.Θ.Σ.) µζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιµατοσ, φςτερα από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ µε αρικ. …………………… ςτο Τεφχοσ 
Διακθρφξεων Δθµοςίων Συµβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ και ςτον 
Ελλθνικό Τφπο. 

1.2Ρροχπολογιςμόσ Ζργου 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ του 

ΤΕΕ ςτισ 20.11.2016» ποςοφ εκατό ενενιντα χιλιάδων Ευρϊ (190.000,00€) πλζον 

ΦΡΑ ποςοφ ςαράντα πζντε χιλιάδων εξακοςίων Ευρϊ (45.600,00 €). 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ: διακόςιεσ τριάντα πζντε χιλιάδεσ εξακόςια Ευρϊ 

(235.600,00 €). 

1.3 Νομικό και Θεςμικό πλαίςιο Διαγωνιςμοφ 

Ο Διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και 

ςυγκεκριμζνα από: 
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1. το Ρ.Δ. τθσ 27-11/14-12-1926 «Ρερί Κωδικοποιιςεωσ των περί ςυςτάςεωσ 

Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου κειμζνων διατάξεων», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, 

2. το Ν. 1486/84(ΦΕΚ 161 /Α/ 18.10.84) «Τροποποίθςθ των διατάξεων του 

Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ» 

3. το  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014+, «Αρχζσ δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ και εποπτείασ, δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»   

4. το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19/A/1.2.1995), «Ρρομικειεσ του δθμοςίου τομζα και 

ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων», αναλογικά  εφαρμοηόμενο 

5. το Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/A/10.7.2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν 

Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

6. το Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/A/16.3.2007) Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «Ρερί ςυντονιςμοφ των 

διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν», εφαρμοηόμενο ςυμπλθρωματικά ςτισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 

118/2007 

7. Ο  Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων», 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 238 του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 

86/Αϋ/2012), 

8.  Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-

2014),   

9. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) κεφ. Β. άρκρα 9 και 10 

10. Θ Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» 

11. Θ με αρικμ. πρωτ. Ρ1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιοσ με κζμα 

«Ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΕΣΘΔΘΣ)» 

12. το άρκρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/A/15.7.2010) «Νζο Αςφαλιςτικό 

(ςυνταξιοδοτικά), εργαςιακά, επενδφςεισ, ΦΚΑ, ρφκμιςθ οφειλϊν κ.τ.λ.», 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 

88/Α/18.4.2013) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν κοινωνικι 

αςφάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του 

Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ». 
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13. τα άρκρα 1 & 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «Διοικθτικζσ 

Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 

318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/25.9.1992) και λοιπζσ ρυκμίςεισ 

14. τθ με αρ. Β1/Σ4/2016 (με ΑΔΑ: ΨΥΕΜ46Ψ842-Γ4Θ) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ του ΤΕΕ για τθ ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν Ρρομθκειϊν για το 

ζτοσ 2016 

15. Τθν με αρ. Β3/Σ41/2015 (με ΑΔΑ:ΩΚΔΦ46Ψ842-Ι0Γ) απόφαςθ τθσ 

Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΤΕΕ για τον κακοριςμό τθσ θμερομθνίασ των 

εκλογϊν του ΤΕΕ για το ζτοσ 2016.  

16. Τθν με αρ. Α66/Σ22/2016 (ΑΔΑ:ΩΧΙΜ46Ψ842-ΘΙΛ) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ  του ΤΕΕ για τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

17. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν 

και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και 

άλλεσ διατάξεισ»  

18. Τισ διατάξεισ του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2007) «Καταχϊριςθ 

δθμοςιεφςεων των φορζων του δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο 

και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει με τθν προςκικθ του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 

163/Α/04.09.2009) Άρκρο 46 «Ρλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ». 

19. Τισ διατάξεισ του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010) «Δθμοςιονομικι 

Διαχείριςθ και Ευκφνθ» και δθ το άρκρο21 παρ. 2 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων». 

20. Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σφςταςθ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων & Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 10 του 

Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρκρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 

86/Α/11.4.2012) και το άρκρο 61 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013). 

21. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996) «Κανονιςμόσ 

Ρρομθκειϊν Δθμοςίου», όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 35 του Ν. 

3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005), κατά το μζροσ που δεν αντίκεινται ςτισ 

διατάξεισ του ΡΔ 118/2007 και του ΡΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /16.03.2007), 

όπωσ ιςχφει αναλογικά. 

22. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάλθψθ 

υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 

23. Τθν αρικμ. 12179/2-7-2014 (ΦΕΚ 1893/Β/11-7-2014) ) Υπουργικι Απόφαςθ 

«Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν 
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εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των 

φορζων του Δθμοςίου». 

24. Τθν ανάγκθ διενζργειασ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ του ΤΕΕ ςτισ 20.11.2016» 

25. Τθν με αρικμό ΔΟΥ/516/18.05.2016 (ΑΔΑ:60Γ646Ψ842-Β7Δ) ανάλθψθ 

υποχρζωςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εν λόγω δαπάνθσ & δζςμευςθσ τθσ 

αναγκαίασ πίςτωςθσ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.10) 

«Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 

26.  Τα άρκρα 134 ζωσ 138, 139 και  157 του Ν.4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και 

ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου 

Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014). 

1.4 Θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ 

1) Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ 

www.promitheus.gov.gr : 21/07/2016 

2) Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν : 26/08/2016 και 

ϊρα 17:00. 

3)  Θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ προςφορϊν : 01/09/2016         

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ ςτζλνεται για 
δθμοςίευςθ: 

Στο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτο ΚΘΜΔΘΣ ςτισ 21/07/2016 

Επίςθσ το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτισ 21/07/2016 ςτο 
διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom 
και περίλθψι τθσ αναρτικθκε ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ςτο ιςόγειο τθσ 
Κεντρικισ Υπθρεςίασ του ΤΕΕ ςτθν Ακινα. 

Ρερίλθψθ αυτισ τθσ Διακιρυξθσ απεςτάλθ για δθμοςίευςθ  

1. Στον ελλθνικό τφπο ςτισ 21/07/2016  
2. Στο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 

Κυβζρνθςθσ ςτισ  21/07/2016. 
 
 

1.5 Τόποσ και χρόνοσ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 

Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, ςτθν οδό Νίκθσ 4 ςτθν 
Ακινα, ςτον 7ο όροφο, ςτισ  01/09/2016, θμζρα  Ρζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ. 
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1.6 Τρόποσ και χρόνοσ Υποβολισ Ρροςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω 

τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο άρκρο 11 τθσ  Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-

2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», και ςτο ΡΔ 

60/2007.   

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ 
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 
µζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα  από το ςφςτθμα µε υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα  µε τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 6 του Ν. 
4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1- 2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ  και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν ∆θμοςίων 

Συμβάςεων  (Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ.)»  

Τα τεφχθ τθσ Διακιρυξθσ είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΕΕ ( 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom )  

1.7 Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ μζχρι 
και τθν 31/07/2016. 

 Τα ςχετικά αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  
υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ. Τα 
αιτιματα, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε 
μορφι αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρζπει 
να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 
είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται 

Κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να  
επικαλεςκεί  προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Σε περιπτϊςεισ ουςιαςτικϊν αλλαγϊν του κειμζνου τθσ Διακιρυξθσ, ςχετικι 
ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί  ςτο www.promitheus.gov.gr και κα δθμοςιευτεί ςτον 
Τφπο. 

1.8 Γλϊςςα Διαγωνιςμοφ 

Επίςθμθ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ είναι θ Ελλθνικι. Πλα τα ςτοιχεία αυτοφ, κακϊσ 
και κάκε ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα, ι κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ ελλθνικι μετάφραςθ. 

Τα  δθμόςια ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που ζχουν ςυνταχκεί ςτθν αλλοδαπι 
πρζπει επί ποινι απαραδζκτου να φζρουν τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ “Apostille” 
ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961 που κυρϊκθκε με το νόμο 
1497/1984, ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ και να ςυνοδεφονται από 
νόμιμθ μετάφραςθ (από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν, 
ζλλθνα δικθγόρο ι το αρμόδιο Ρροξενείο). 

Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των 
ενδιαφερομζνων, των διαγωνιηομζνων και του αναδόχου κα διεξάγονται ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, να διευκολφνει τθν επικοινωνία 
των αλλοδαπϊν υπαλλιλων, ςτελεχϊν ςυμβοφλων ι ςυνεργατϊν του με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, με διάκεςθ διερμθνζων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

2.1 Δικαίωμα Συμμετοχισ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν οποιαδιποτε φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων ι ςυνεταιριςμοί ι κοινοπραξίεσ αυτϊν (που 
υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφ’ όςον πλθροφν τουσ όρουσ κακορίηονται ςτο 
άρκρο 7 του ΡΔ 118/2007) που εδρεφουν ςτθν θμεδαπι, ςτα Κράτθ Μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, κακϊσ και ςτα Κράτθ – 
Μζλθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων (G.P.A.) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139), ι είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
ςυνάψει Ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακϊσ και ςε Κράτθ, τα 
οποία ζχουν ςυνάψει διμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ ςυμβάςεων, αρκεί να διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτο αντικείμενο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω κριτιρια 
πρζπει να πλθροφνται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςωρευτικά. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ 
ενϊςεων, θ ικανότθτά τουσ ςε ό,τι αφορά τθν υλοποίθςθ του ζργου αξιολογείται 
ακροιςτικά και όχι ποςοςτιαία. 

Οι ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων που κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό 
δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν ειδικι νομικι μορφι για τθ ςυμμετοχι τουσ.  

16PROC004820965 2016-07-21



Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ του ΤΕΕ ςτισ 20.11.2016». 

 

11 

 

Τα μζλθ των ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 
ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν περίπτωςθ 
που κα τουσ ανατεκεί το ζργο. 

Ειδικότερα για τισ ενϊςεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά: 

Θ ζνωςθ υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά:  

 είτε από κάκε ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ.  

 είτε από κοινό εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικό 

πλθρεξοφςιο.  

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο επικεφαλισ αυτισ. 
Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθ ςφνκεςθ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ τθσ ζνωςθσ ι τθσ 
κοινοπραξίασ τελεί υπό τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται 
ζκαςτο ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ.  

Σε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ υποβάλλουν διλωςθ περί οριςμοφ του κοινοφ εκπροςϊπου τθσ ζνωςθσ και 
του αναπλθρωτι του. Ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ κα πρζπει να ανικει ςτο 
επικεφαλισ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ.  

Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι αδυναμίασ για οποιονδιποτε λόγο εξαιτίασ τθσ 
οποίασ μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το 
χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα 
υπόλοιπα μζλθ οφείλουν να προτείνουν αντικαταςτάτθ άμεςα μετά τθν επζλευςθ 
του άνω λόγου. Θ αντικατάςταςθ εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμζρα που υποβλικθκε το ςχετικό αίτθμα. 
Αντικατάςταςθ που διενεργείται χωρίσ τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυνεπάγεται τον 
αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ από τθ ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ ι τθν ζκπτωςι 
του ςε περίπτωςθ που του ζχει ανατεκεί το ζργο. 

Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ςτο Διαγωνιςμό, δεν μπορεί επί ποινι αποκλειςμοφ να μετζχει ςε 
περιςςότερεσ από μία προςφορζσ ωσ μζλοσ ςχιματοσ ι με οποιαδιποτε άλλθ 
ιδιότθτα.  

Εάν μετά τθν υποβολι των προςφορϊν πραγματοποιθκεί  ςυγχϊνευςθ ςφμφωνα 
με τθν ζννοια των οδθγιϊν 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ μεταξφ νομικϊν 
προςϊπων που ςυμμετζχουν ςε διαφορετικζσ προςφορζσ, τότε το νομικό 
πρόςωπο που είναι απόρροια τθσ ςυγχϊνευςθσ κα πρζπει να παραιτθκεί 
άμεςα από μία εκ των δφο προςφορϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ικανότθτα 
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ςυμμετοχισ του ςυγκεκριμζνου ςχιματοσ κρίνεται με βάςθ τα εναπομείναντα 
μζλθ του ςχιματοσ 

2.2 Ρροχποκζςεισ για τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτον θλεκτρονικό διαγωνιςμό : 

Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 

απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ 

αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό 

ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ 

τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ.   

1.Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον 

ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό 

(παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ 

του) ταυτοποιοφμενοι  ωσ εξισ: 

 Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ 
Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα 
χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα 
TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον 
γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν 
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  

 

 Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου 
(ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό 
ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ 
των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον 
γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν 
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  

 

 Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 
και ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: 
-  είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ 

ςτθν ελλθνικι. 

-  είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με 

επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο 

Ραράρτθμα IX Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Ραράρτθμα IX Β 
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για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα IX Γ για τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του π.δ. 60/2007, και ςφμφωνα με τουσ 

προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ 

φορζα, ςτα οποία  να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε 

επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ 

αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ 

θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Συςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται 

ανωτζρω. 

2.Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το 

αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο 

ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν 

ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του.  

2.3 Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ 

Αποκλείονται από τθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ όςοι εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 

 Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και δθ τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τισ προχποκζςεισ επάρκειασ. 

 Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από το δικαίωμα να ςυμμετζχουν ςε 
δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ ι κθρφχκθκαν ζκπτωτοι με απόφαςθ άλλθσ 
Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ κλπ λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ. 

 Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ αγακϊν ι 
υπθρεςιϊν του Δθμοςίου με απόφαςθ του Υπ. Ανάπτυξθσ, Γεν. 
Γραμματεία Εμπορίου. 

 Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 

προςφοράσ δεν πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ και δεν καλφπτουν τα 

κριτιρια επιλογισ που περιγράφονται ςτα άρκρα 6 και 8α του Ρ.Δ. 

118/07, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007 κατά περίπτωςθ. 

 Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί 
αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ. 
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 Οι προςφζροντεσ, εισ βάροσ των οποίων υπάρχει αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για ζναν ι 
περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που απαρικμοφνται κατωτζρω: 

(α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 
2, παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

(β)  δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ 
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 
1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

(γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθ για τθν 
προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων. 

(δ)  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 
10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ με ςκοπό τθ νομιμοποίθςθ εςόδων 
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.  

(ε) καταδικάςτθκαν τελεςίδικα για αδίκθμα που αφορά ςτθν 
επαγγελματικι διαγωγι τουσ, (υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, 
πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία), ςφμφωνα 
με τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ του ελλθνικοφ Ροινικοφ Κϊδικα. 

 Πςοι ζχουν καταδικαςτεί βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, 
ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ 
απόφαςθ, και θ οποία διαπιςτϊνει αδίκθμα ςχετικό με τθν 
επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα. 

 Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων, τελϊν και ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςφμφωνα 
με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοι. 

 Πςοι είναι ζνοχοι ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροκιρυξθ, ι όταν δεν ζχουν 
παράςχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Πςοι αποκλείονται για λόγουσ που προβλζπονται ςτισ λοιπζσ διατάξεισ 
τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ που υποβάλλει κοινι προςφορά, οι λόγοι αποκλειςμοφ 
αναφζρονται ςε κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτά και ςυμπαραςφρουν τθν 
υποψθφιότθτα τθσ ζνωςθσ. 

16PROC004820965 2016-07-21



Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ του ΤΕΕ ςτισ 20.11.2016». 

 

15 

 

2.4 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν 
Ρροςφορά τουσ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: 

Α) Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 του 
ςυμμετζχοντοσ, ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και να 
δθλϊνονται ότι μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ ι τθσ κατάκεςθσ 
τθσ ςτο ταχυδρομείο, ο υποψιφιοσ: 

I. Δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για τα αδικιματα τθσ 
ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, για κάποιο από τα αδικιματα του 
Αγορανομικοφ Κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, 

εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ. 

II. Δεν τελεί ςε πτϊχευςθ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. 

III. Δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι 
ειδικι εκκακάριςθ του Ν.1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 

απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ. 

IV. Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ καταβολισ ειςφορϊν για το 
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό ςε οργανιςμοφσ κφριασ και 
επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 
Επίςθσ, κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ 
οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό. 

V. Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι 
φόρων  και τελϊν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ  χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι. 

VI. Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο αναγράφοντασ και το ειδικό 
επάγγελμά του. 

VII. Σε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει 
για τθ ςφναψι τθσ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν 
από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα επιμζρουσ 
δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ. 

VIII. Θ Ρροςφορά του ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τουσ 
όρουσ τθσ. 
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IX. Oτι τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά του, κακϊσ και τα 
ςτοιχεία των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων είναι αλθκι. 

X. Δεν ζχει αποκλειςκεί από τθν ςυμμετοχι ςε Δθμόςιουσ Διαγωνιςμοφσ.    

Θ ανωτζρω διλωςθ πρζπει  να φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα 
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 
προςφορϊν. Δεν απαιτείται θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από 
αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ. 

Διευκρινίηεται ότι: 

Πςον αφορά τα νομικά πρόςωπα, υπόχρεοι ςτθν υποβολι τθσ ωσ άνω Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ είναι: 

 Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 
 Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. και ΙΚΕ 

 Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. 
 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ / κοινοπραξίασ, θ Υπεφκυνθ Διλωςθ πρζπει να υπογράφεται 
από όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ και επί πλζον να αναφζρει ότι από κοινοφ τα 
μζλθ τθσ Ζνωςθσ / κοινοπραξίασ ευκφνονται ζκαςτοσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Β) Το παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφ’ όςον ο υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό του. 

 
Γ)  Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν με τθ προςφορά τουσ υποχρεωτικά (με ποινι 

αποκλειςμοφ) Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ φψουσ 2% επί τθσ 

προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ χωρίσ ΦΡΑ ιτοι το ποςό των τριϊν χιλιάδων 

οχτακοςίων Ευρϊ (3.800,00 €), ςφμφωνα με τα οριηόμενα του υποδείγματοσ του 

Ραραρτιματοσ ΙΙΙ  τθσ παροφςασ. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει ιςχφ ζνα (1) μινα μετά τθ λιξθ 

του χρόνου τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ηθτά θ προκιρυξθ, δθλαδι πρζπει να 

ιςχφει για εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ 

Αν θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ δεν είναι διατυπωμζνθ ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα, πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο του διαγωνιςμοφ 

μετά τθν κατάκεςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ μζςα ςε τζςςερισ (4) 

εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και ςτουσ υπόλοιπουσ 

ςυμμετζχοντεσ, μζςα ςε τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ τθσ Δ.Ε. του ΤΕΕ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. 
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Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου, θ Εγγυθτικι 

Επιςτολι Συμμετοχισ επιςτρζφεται ς’ αυτόν μζςα ςε τζςςερισ (4) εργάςιμεσ 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ απόφαςθσ τθσ Δ.Ε. του 

ΤΕΕ. 

 Δ) Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα του κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ αυτά αναφζρονται 

ςτο Ραράρτθμα VII, επικυρωμζνα από δικθγόρο, ι ευκρινι αντίγραφα αυτϊν, όπωσ 

το ΦΕΚ ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του, (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και 

Ε.Ρ.Ε.), αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ και των εγγράφων 

τροποποιιςεϊν του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και 

ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων 

Σφμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν 

υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν 

αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των 

εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα 

παραπάνω ζγγραφα και δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, εκτόσ από τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ και τθν εγγυθτικι 

επιςτολι ςυμμετοχισ οι οποίεσ υποβάλλονται ενιαία για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/ 

κοινοπραξίασ. 

2.5 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ 
οφείλει να κατακζςει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, με 
βεβαίωςθ παραλαβισ, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των κάτωκι δικαιολογθτικϊν: 

Α. Οι Ζλληνεσ πολίτεσ: 

1)  Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται αφ’ ενόσ 

θ εγγραφι του ς’ αυτό και το ειδικό του επάγγελμα κατά τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αφ’ ετζρου ότι εξακολουκεί να είναι 

εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

 

2) Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν οποία να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του 

κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 
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3) Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του υποψθφίου Αναδόχου  από τθν οποία 

να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ  

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ φορείσ 

κφριασ και επικουρικισ Αςφάλιςθσ. 

 

4) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το 

οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί ςε πτϊχευςθ και δεν τελεί 

ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. 

 

5) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 

ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 

αδικιματα, τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, νομιμοποίθςθσ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ, τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ, κακϊσ 

και για κάποιο από τα αδικιματα  του Αγορανομικοφ Κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ 

τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007). 

Β. Οι αλλοδαποί: 

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 

δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

τριμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ 

για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (5) του εδαφίου (Α) τθσ παροφςασ 

παραγράφου. 

2) Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια 

από τισ καταςτάςεισ τθσ περίπτωςθσ (4) του εδαφίου (Α) ι υπό άλλθ ανάλογθ 

κατάςταςθ ι διαδικαςία και ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ των  περ. (2) και (3) 

του εδαφίου (Α) τθσ παροφςασ παραγράφου. 

3) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο 

να προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 

ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
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διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ 

τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

Γ. Σα νομικά πρόςωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

1) Τα παραπάνω δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων των εδαφίων (Α) και (Β) τθσ 

παροφςασ παραγράφου αντίςτοιχα. 

2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του 

τελευταίου εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του 

Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 

Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ 

κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 

καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

3) Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ 

διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και 

των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα 

ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρίεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο 

ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν 

καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα του 

εδαφίου Α τθσ περ. 5 τθσ παροφςθσ παραγράφου. 

4) Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ 

εκκακάριςθσ τθσ περίπτωςθσ 2 του εδαφίου Γ τθσ παροφςασ παραγράφου, 

εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ 

Ρεριφζρειασ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ 

ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό Α.Ε., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7α.1.ιαϋ 

και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και όςον αφορά ςτθν ειδικι 

εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ 

ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. 

5) Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα 

του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. 
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Δ. Οι ςυνεταιριςμοί: 

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 

αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν ζχει 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

περίπτωςθσ (5) του εδαφίου (Α) τθσ παροφςασ παραγράφου. 

2) Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων (2), (3) και (4) του εδαφίου Α τθσ παροφςασ 

παραγράφου, εφόςον πρόκειται για θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ και τθσ 

περίπτωςθσ (2) του εδαφίου Β τθσ παροφςασ παραγράφου, εφόςον πρόκειται για 

αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ αντίςτοιχα, και τθσ περίπτωςθσ (2) του εδαφίου Γ τθσ 

παροφςασ παραγράφου. 

3) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. Οι ενώςεισ ή κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινή προςφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ, θ προςφορά των οποίων διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του Ρ.Δ. 

118/07, ωσ ακολοφκωσ: 

1) Θ ζνωςθ υποψθφίων αναδόχων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ υποψθφίουσ αναδόχουσ που 

αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με 

ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται 

θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ υποψθφίων 

αναδόχων. 

2) Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ 

ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ των υπθρεςιϊν, θ ευκφνθ αυτι 

εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3) Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι αδυναμίασ για οποιονδιποτε λόγο εξαιτίασ τθσ 

οποίασ μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το 

χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα 

υπόλοιπα μζλθ οφείλουν να προτείνουν αντικαταςτάτθ άμεςα μετά τθν επζλευςθ 

του άνω λόγου. Θ αντικατάςταςθ εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμζρα που υποβλικθκε το ςχετικό αίτθμα. 

Αντικατάςταςθ που διενεργείται χωρίσ τθν ανωτζρω προχπόκεςθ ςυνεπάγεται τον 
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αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ από τθ ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ ι τθν ζκπτωςι 

του ςε περίπτωςθ που του ζχει ανατεκεί το ζργο. 

Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα ι δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από 

ζνορκθ διλωςθ του προςφζροντα που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ ι ςυμβολαιογράφου. Για όςουσ ςτθ χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από το νόμο 

ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ, 

βεβαιουμζνου του γνθςίου τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ από αρμόδια δικαςτικι ι 

διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

προςφζρων. 

Τα νομικά πρόςωπα, τα οποία ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό, είτε αυτοτελϊσ είτε 

ωσ μζλθ ενϊςεων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, κα πρζπει, αναλόγωσ τθσ 

νομικισ μορφισ τουσ, να κατακζςουν πλιρθ ςειρά νομιμοποιθτικϊν εγγράφων ςε 

επικυρωμζνα αντίγραφα από τα οποία να προκφπτει θ νόμιμθ ίδρυςθ και θ 

λειτουργία τουσ, κακϊσ επίςθσ και ο/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι, ο/οι οποίοσ/οι 

τα δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Τα φυςικά πρόςωπα πρζπει να κατακζςουν τθν Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν 

αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ τθσ. 

Οι ςυνεταιριςμοί, εκτόσ των ανωτζρω, κα πρζπει να προςκομίςουν και βεβαίωςθ 

τθσ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

Οι Ενϊςεισ προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να 

προςκομίςουν τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ.  

2.6 Ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

 

 Ριςτοποιθτικό, ςχετικά με το ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ που εφαρμόηει θ 

επιχείρθςθ (π.χ. πρότυπο ISO 9001 ι ISO 14001 ι ανάλογο) 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ Ρροςϊπων, τα 
απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να 
υποβάλλονται ανάλογα με τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / 
Κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία, ενϊ οι ελάχιςτεσ 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ να καλφπτονται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΤΙΣΘ – ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονοµικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, µζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.∆.Θ.Σ. µζχρι και τθν 
καταλθκτικι θµεροµθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφµφωνα µε τα αναφερόµενα ςτο Ν. 4155/13 
(Φ.Ε.Κ./Αϋ/29-05-2013), ςτο άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ./Β’/2677/21-
10-2013) «Τεχνικζσ λεπτοµζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιµατοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων Συµβάςεων (Ε.Σ.Θ.∆.Θ.Σ.)», ςτο Ρ.∆. 60/07 και 
ςυµπλθρωµατικά ςτο Ρ.∆. 118/07. 

 Ρεριεχόµενο προςφορϊν: Τα περιεχόµενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ 
προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: 

 (α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* µε τθν ζνδειξθ «∆ικαιολογθτικά Συµµετοχισ-Τεχνικι 
προςφορά» και  

(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* µε τθν ζνδειξθ «Οικονοµικι Ρροςφορά».  

*(υπο)φάκελοσ: κατθγορία επιςυναπτόµενων αρχείων ςτο ςφςτθµα  

Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον οικονοµικό φορζα ςθµαίνονται από 
αυτόν µε χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα.  

H προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει μία ολοκλθρωμζνθ και ενιαία πρόταςθ για 
τθν εκτζλεςθ του ζργου. Εναλλακτικζσ προτάςεισ δεν γίνονται δεκτζσ, είτε ςτο 
ςφνολό τουσ, είτε ςτα επί μζρουσ τμιματα του ζργου. Ρροςφορζσ για μζροσ του 
ζργου που προκθρφχκθκε απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Ρροςφορά που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, είναι 
αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ 
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, είναι 
απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ.  

 

3.1.1 Ρεριεχόµενα (υπο)φακζλου «∆ικαιολογθτικά ςυµµετοχισ - τεχνικι 

προςφορά»:  

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

προςφορά»  υποβάλλονται  θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά 

το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τεχνικι 

προςφορά.  Συγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

16PROC004820965 2016-07-21



Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ του ΤΕΕ ςτισ 20.11.2016». 

 

23 

 

3.1.1.1 Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογθτικά 

Συµµετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» 

Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ 

και προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα κάτωκι δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

κακϊσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των παραγράφων 2.4 και 2.6, ςε μορφι 

αρχείου .pdf ςφμφωνα με το ν. 4155/13(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ 

Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ). 

Ρεριεχόμενο Υποφακζλου Αϋ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» 

Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να κατακζςουν, μαηί με τθν προςφορά τουσ, τα κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ ηθτοφμενεσ περιπτϊςεισ, αυτά μποροφν να αντικαταςτακοφν 
από ζνορκθ βεβαίωςθ του διαγωνιηόμενου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται θ 
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του 
κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. 

Στον Υποφάκελο Α’ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» κα περιλαμβάνονται τρεισ 
επιμζρουσ ενότθτεσ  

1θ Ενότθτα: «ΡΟΣΩΡΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ» 

2θ Ενότθτα «ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΡΑΚΕΙΑ» 

3θ Ενότθτα «ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΡΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ» 

ςτισ οποίεσ κα περιζχονται τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. Το περιεχόμενο κάκε ενότθτασ αναλφεται παρακάτω 

ςτα άρκρα που ακολουκοφν.  
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Σθμειϊνεται ότι τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δεν βακμολογοφνται αλλά 
ελζγχεται απλϊσ θ ςυνδρομι των προχποκζςεων ςτο πρόςωπο του 
διαγωνιηομζνου προκειμζνου αυτόσ να επιλεγεί (ζλεγχοσ pass/fail). Σε περίπτωςθ 
μθ ςυνδρομισ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ, ο διαγωνιηόμενοσ αποκλείεται από 
τθ ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά, θ 
ςυνδρομι των κριτθρίων χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, επαγγελματικισ 
επάρκειασ και τεχνικισ ικανότθτασ μπορεί να καλφπτεται ςωρευτικά από τα μζλθ 
τθσ. 

Τποφάκελοσ Α΄ - Περιεχόμενο 1ησ Ενότητασ «ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ» 

Πςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Διαγωνιςμό, υποχρεοφνται να υποβάλλουν 
επί ποινι αποκλειςμοφ τα δικαιολογθτικά και τα ζγγραφα των  παραγράφων 
2.4 και 2.6: 

Τποφάκελοσ Α’-Περιεχόμενο 2ησΕνότητασ «ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αποδεικνφουν ότι κατά τισ 
τελευταίεσ τρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ παρουςίαςαν μζςο όρο κφκλου εργαςιϊν 
ίςο ι ανϊτερο του 100% του προχπολογιςμοφ του ζργου, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

Ρροσ απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ τουσ επάρκειασ, τα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα, τα οποία ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να υποβάλλουν τα 
απαραίτθτα εκείνα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθ χρθματοοικονομικι τουσ 
επάρκεια και φερεγγυότθτα προκειμζνου να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ του ζργου. 
Συγκεκριμζνα, κα πρζπει καταρχιν να υποβλθκοφν:  

 Δθμοςιευμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ, ι 
αποτελεςμάτων χριςθσ του διαγωνιηόμενου κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ που πρόκειται για 
φυςικό πρόςωπο, αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ 
(IncomeTaxFilings) ι Εκκακαριςτικά Σθμειϊματα (IncomeTaxReturns), ι 
άλλα κατάλλθλα ζγγραφα και δικαιολογθτικά.  

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των νομικϊν προςϊπων κα πρζπει να 

υποβάλλονται όπωσ δθμοςιεφτθκαν νομίμωσ. Στθν περίπτωςθ που δεν 

υπάρχει νομικι υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ετθςίων οικονομικϊν 

καταςτάςεων, αναφορικά με κάποιο νομικό πρόςωπο, κα πρζπει να 

προςκομιςτοφν τα νόμιμα ζγγραφα και δικαιολογθτικά από τα οποία 

προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν για τθν αντίςτοιχθ περίοδο. 
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Εάν ο διαγωνιηόμενοσ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για 

χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων, 

δφναται να υποβάλει ςτοιχεία για τισ οικονομικζσ χριςεισ που λειτουργεί. 

 Τον πίνακα χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του Ραραρτιματοσ V για τθ 
διαπίςτωςθ τθσ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ.  

 Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ. 

Τποφάκελοσ Α’ - Περιεχόμενο 3ησ Ενότητασ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ» 

 Για τθν επιλογι τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να 
αποδεικνφουν ότι διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία και τεχνικι 
ικανότθτα για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου.   

Για τθ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ και τεχνικισ 

ικανότθτασ, οι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλουν τα ακόλουκα ςτοιχεία από τα οποία 

κα προκφπτει ότι:  

 Διακζτουν τθν κατάλλθλθ δομι και οργάνωςθ προκειμζνου να είναι ςε 
κζςθ να ανταπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ του ζργου, 

 Διακζτουν τθν ειδικι τεχνογνωςία και εμπειρία ςτο αντικείμενο του 
ζργου.    

 Διακζτουν το ςτελεχιακό δυναμικό που κατϋ ελάχιςτον απαιτείται για τθ 
ςυγκρότθςθ τθσ ομάδασ ζργου, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται 
παρακάτω. 

Α) Ραρουςίαςθ των παρακάτω χαρακτθριςτικϊν *προφίλ+ του υποψιφιου 
Αναδόχου: 

 επιχειρθματικι δομι, ςυνεργαςίεσ  

 τομείσ δραςτθριότθτασ και κλάδοι εξειδίκευςθσ 

 προϊόντα και υπθρεςίεσ  

 μεκοδολογίεσ, εργαλεία και τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί 

με ςαφι αναφορά ςτισ οντότθτεσ, οι οποίεσ καλφπτουν τθν ανωτζρω ελάχιςτθ 
προχπόκεςθ ςυμμετοχισ.  

Υποβάλλονται τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Βαςικά ςτοιχεία διαγωνιηομζνου (επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλ/fax, όνομα 
αρμοδίου εκπροςϊπου για τθν προςφορά). 
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 Ρεριγραφι τθσ επιχειρθματικισ δομισ, του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ και 
των δραςτθριοτιτων του διαγωνιηομζνου. 

Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω ςτοιχεία 
πρζπει να παρζχονται για κάκε μζλοσ τθσ. 

Β)  Κατάλογο των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί από τον υποψιφιο Ανάδοχο 
κατά τθν προθγοφμενθ πενταετία, ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικά ορκισ 
εκτζλεςθσ των ςθμαντικότερων εργαςιϊν. Τα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρουν το 
ποςό, τον χρόνο και τον τόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και προςδιορίηουν εάν 
πραγματοποιικθκαν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και εάν περατϊκθκαν 
κανονικά 

 

Στθν ενότθτα αυτι ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να αποδεικνφει ότι ζχει υλοποιιςει ι 
υλοποιεί τουλάχιςτον πζντε (5) τουλάχιςτον παρόμοια ζργα/υπθρεςίεσ τα 
τελευταία  πζντε ζτθ, που να καλφπτουν, ςτο ςφνολό τουσ, τον εξισ τομζα: 

 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ. Ο υποψιφιοσ καλείται να 
επιλζξει πζντε (5) τουλάχιςτον ςυναφι ζργα/υπθρεςίεσ του που ζχει 
υλοποιιςει/υλοποιεί επιτυχϊσ τα τελευταία πζντε ζτθ και να τα 
παρουςιάςει ςε ζναν κατάλογο ζργων. Ειδικότερα, ο διαγωνιηόμενοσ 
υποβάλει ςυγκεντρωτικό πίνακα ςτον οποίο κα αναφζρονται τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: 

- Οι φορείσ (δθμόςιοι ι ιδιωτικοί) για τουσ οποίουσ 

υλοποίθςε/υλοποιεί τα ζργα και χρονολογία ανάλθψθσ των ζργων 

- Διάρκεια και Ρροχπολογιςμόσ των ζργων 

- Αντικείμενο των ζργων 

- όλοσ του διαγωνιηομζνου (κφριοσ ςυμβαλλόμενοσ, κ.λ.π) 

Ο Κατάλογοσ Ζργων πρζπει να ζχει τθν εξισ μορφι:  

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ 
ΣΥΝΤΟΜΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
ΕΓΟΥ 
(από - ζωσ) 

ΡΟΫΡΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ςε ευρϊ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 
 

1      

2      

3      
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 Τα ανωτζρω ζργα για να λθφκοφν υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ του 
διαγωνιηομζνου πρζπει να ςυνοδεφονται από αποδεικτικά ςτοιχεία: 

- αντίγραφο ςφμβαςθσ και όποιο άλλο πρόςφορο αποδεικτικό 

ςτοιχείο (π,χ τιμολόγια πλθρωμϊν), προκειμζνου να αποδεικνφεται 

θ υλοποίθςθ του ζργου.  

 Από τα παραπάνω ζργα κα πρζπει να παρουςιαςτεί αναλυτικά ζνα (1) 
τουλάχιςτον  ζργο, το οποίο ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ από τον 
διαγωνιηόμενο.  

Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω 

ςτοιχεία πρζπει να παρζχονται ςυγκεντρωτικά για όλα τα μζλθ τθσ 

Ζνωςθσ. 

Γ) Επαρκισ ςτελζχωςθ ομάδασ ζργου  

Θ ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κα πρζπει να είναι θ ακόλουκθ:  

- Υπεφκυνοσ Ζργου (ΥΕ) του Αναδόχου, ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι 

ευκφνθ των εργαςιϊν του Αναδόχου, τθ διοίκθςθ, τθν πρόοδο και το 

ςυντονιςμό όλων των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου, κα είναι υπεφκυνοσ 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου, κακϊσ και τθν τιρθςθ 

όλων των προδιαγραφϊν πλθρότθτασ που κζτει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

Επίςθσ, κα αναλάβει τθ λειτουργικι εκπροςϊπθςθ του Αναδόχου για 

το ςυγκεκριμζνο ζργο, ζναντι τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ & 

Ραραλαβισ του ζργου.  

- Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, τα οποία κα αναλάβουν τθν υλοποίθςθ/ 

εκτζλεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν. 

Απαιτιςεισ γνωςτικϊν προςόντων και εμπειρίασ του Υπευκφνου ζργου (ΥΕ)  

Ο Υπεφκυνοσ του Ζργου κα πρζπει να είναι κάτοχοσ πτυχίου 
Ρλθροφορικισ ι ςχετικοφ (ΡΕ) ελλθνικοφ ι αλλοδαποφ πανεπιςτθμίου και 
να διακζτει τουλάχιςτον πενταετι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυναφοφσ με 
τθ διακιρυξθ ζργου.   

Για τθν απόδειξθ των παραπάνω προςόντων απαιτείται θ υποβολι 
βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ του Υπευκφνου του Ζργου.  

Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να κακορίςει ςτθν Ρροςφορά του το 
ςτζλεχοσ που κα αναλάβει το ρόλο του Υπεφκυνου Ζργου, με τισ 
αρμοδιότθτεσ που περιγράφθκαν ςτα προθγοφμενα. 

Ο διαγωνιηόμενοσ  πρζπει να κατακζςει Υπεφκυνθ Διλωςθ του Υπεφκυνου 
Ζργου ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι  ςε περίπτωςθ αποχϊρθςισ του 
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τελευταίου από τον Ανάδοχο ι λφςθ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ πριν τθν 
ολοκλιρωςθ του Ζργου, οφείλει να ενθμερϊςει γραπτϊσ, τουλάχιςτον 15 
θμζρεσ πριν, τόςο τον Ανάδοχο όςο και τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και ότι 
ςτο διάςτθμα αυτό και μζχρι τθν αντικατάςταςι του κα παρζχει κανονικά τισ 
υπθρεςίεσ του. 

Απαιτιςεισ γνωςτικϊν προςόντων και εμπειρίασ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου 

 Ρερίπου 170 άτομα [ζνασ (1) τουλάχιςτον για κάκε εκλογικό τμιμα όπωσ 
αυτά αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα 1] εξειδικευμζνα ςτθν άριςτθ 
εγκατάςταςθ / παραμετροποίθςθ / χριςθ του Θ/Υ και των περιφερειακϊν 
ςυςκευϊν  ςε επίπεδο υλικοφ (hardware) κακϊσ και τθσ αντίςτοιχθσ 
επιλογισ διαςφνδεςθσ του εκάςτοτε εκλογικοφ τμιματοσ. 

 Αναλυτικι περιγραφι τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ ζργου, με 
ςαφι αναφορά ςτον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου, κακϊσ 
και του τρόπου επικοινωνίασ τθσ Ομάδασ Ζργου με τθν Ανακζτουςα Αρχι 
και τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 

Ο Υπεφκυνοσ του ζργου και τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου κα εκπαιδευτοφν με τθν 

εποπτεία και τθν πιςτοποίθςθ του ΤΕΕ ςτθν λειτουργία όλου του περιβάλλοντοσ 

διενζργειασ των εκλογϊν (καταγραφι ψθφιςάντων και ςάρωςθ και αναγνϊριςθ 

ψθφοδελτίων) ςε χρόνο και τόπο που κα κακορίςει το ΤΕΕ. Το προςωπικό αυτό κα 

είναι πρζπει να είναι διακζςιμο μια ϊρα πριν τθν ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ και 

μζχρι το τζλοσ τθσ καταμζτρθςθσ και τθσ ζκδοςθσ των αποτελεςμάτων ςε κάκε 

εκλογικό τμιμα. Επίςθσ κα πρζπει να είναι διακζςιμο για όςεσ θμζρεσ μετά τθν 

θμζρα των εκλογϊν απαιτθκεί για τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταμζτρθςθσ των 

αποτελεςμάτων προκειμζνου να είναι άμεςθ θ αντιμετϊπιςθ οποιουδιποτε 

προβλιματοσ υλικοφ ι/ και λογιςμικοφ παρουςιαςτεί.  

O ςυμμετζχων πρζπει να προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα 

αναφζρει ότι διακζτει τον απαιτοφμενο αρικμό υπαλλιλων και ςυνεργατϊν για 

τθ ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου . 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του 
προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ 
από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, 
πλθν των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο Ρρωτόκολλο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα 
προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά) 
Πταν υπογράφονται από τον ίδιο τον προςφζροντα φζρουν ψθφιακι υπογραφι. 
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Οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των κεφαλαίων 2.4, 3.1.1.1 και 
3.1.1.2 υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν 
απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. 
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του 
υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά» που ζχουν 
υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν 
ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί  από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. 
Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι : θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, πιςτοποιθτικά που 
ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ.   
Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από 
αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, 
ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των 
προςφορϊν. 
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3.1.1.2 Τεχνικι προςφορά ςτον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογθτικά Συµµετοχισ – 
Τεχνικι Ρροςφορά» 

Θ τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 
θλεκτρονικι φόρµα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, το ςφςτθµα παράγει ςχετικό µινυµα και ο προςφζρων καλείται να 
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρµεσ του ςυςτιµατοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει 
ψθφιακά υπογεγραµµζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τθν ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ του). 

 Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογθτικά Συµµετοχισ – Τεχνικι προςφορά», 
υποβάλλονται θλεκτρονικά τα κάτωκι, τα οποία κα φζρουν και ψθφιακι υπογραφι: 

Ρεριεχόμενο Υποφακζλου Βϋ: «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» 

Στθν ενότθτα αυτι, ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να αναφζρει αναλυτικά τθν τεχνικι 
του πρόταςθ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν του αντικειμζνου τθσ προκιρυξθσ, τθ μεκοδολογία 
υλοποίθςισ του, το οργανωτικό ςχιμα τθσ Ομάδασ, και τθν περιγραφι των 
προςφερόμενων προϊόντων και  υπθρεςιϊν. 

α) Ρλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ 

ανταπόκριςθ – παραποµπι (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόςο µε 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

όςο και τα υποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του 

καταςκευαςτι) ι δικαιολογθτικά (ςε πρωτότυπα ι επικυρωµζνα 

αντίγραφα).  

β) Τα κατατεκειµζνα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρζπει να 

επαλθκεφουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά που 

αναγράφονται ςτισ προςφορζσ. Ρρζπει να είναι πρωτότυπα ι 

επικυρωµζνα αντίγραφα του µθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου ι 

εκτυπϊςεισ από επίςθµεσ τοποκεςίεσ του καταςκευαςτι ςτο 

διαδίκτυο, θ ακριβισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ των οποίων πρζπει να 

δθλϊνεται ςτθν προςφορά του ι να προκφπτει ςαφϊσ από τα 

υποβλθκζντα ςτοιχεία. Ρρζπει επίςθσ να είναι αυτά που 

χρθςιµοποιεί ο οίκοσ καταςκευισ του προϊόντοσ ςτο πλαίςιο τθσ 
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πολιτικισ προϊκθςθσ των πωλιςεων του ςτισ αγορζσ (ιδιωτικζσ και 

του ∆θµοςίου) 

γ)  ∆θλϊςεισ ψθφιακά υπογεγραµµζνεσ του άρκρου 18, παρ. 2 και 3 

του Ρ∆ 118/2007: 

1) Ο προςφζρων, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει 

ςτθν προςφορά του, τθν επιχειρθµατικι µονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το 

προςφερόµενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ τθσ. 

 2) Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι 
τουσ επιχειρθµατικι µονάδα, ςτθν προςφορά τουσ να δθλϊνουν τθν επιχειρθµατικι 
µονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόµενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ.  

3) Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ, να επιςυνάπτουν και υπεφκυνθ διλωςθ προσ τθν 
ανακζτουςα αρχισ, ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν 
επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκµεταλλεφεται ολικά ι µερικά τθ µονάδα 
καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ, κακϊσ και ότι ο νόµιµοσ εκπρόςωποσ τθσ 
επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχκεί ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριµζνθσ 
προµικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προµθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε 
θ αποδοχι.  

Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ.  

3.1.2 Ρεριεχόμενο Υποφακζλου Γϋ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον 

(υπό) φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά».  

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 

θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 

υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 

υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 

παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ 

ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει 

ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία . 
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Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

3.2 Ιςχφσ Ρροςφορϊν 

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για εκατόν 
είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά 
που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατείνεται εγγράφωσ, εφ’ όςον ηθτθκεί από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για διάςτθμα 

επιπλζον εκατόν είκοςι (120) θμερϊν. Μετά τθ λιξθ τθσ παράταςθσ αυτισ, τα 
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ ματαιϊνονται. 

Αν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, τότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, 
είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφ’ όςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο 
του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.  

Οι διαγωνιηόμενοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι 
μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ. 

3.3 Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ 

Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και, ςε περίπτωςθ 
υποβολισ τουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν 
δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ 
προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 

Θ Ρροςφορά προαιρετικϊν υπθρεςιϊν ι προϊόντων τα οποία δεν είναι απαραίτθτα 
για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα 
διαχωρίηεται όμωσ ςαφϊσ, τόςο ςτθν Τεχνικι όςο και ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά 

και κα διευκρινίηεται ότι πρόκειται περί Ρροςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι 
υπθρεςιϊν. 

3.4 Τιμζσ Ρροςφορϊν - Νόμιςμα 

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν που αφοροφν ςε οποιοδιποτε προςφερόμενο είδοσ κα 
εκφράηονται ςε Ευρϊ (€). Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ ι δίδει τιμι ςε 
ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ. 
Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι 
Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν 
παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν.  

16PROC004820965 2016-07-21



Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ του ΤΕΕ ςτισ 20.11.2016». 

 

33 

 

Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  

Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, εκτόσ ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ κα 
διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι. Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται για τθ 
ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ- ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

4.1 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν 

Θ αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων Δθμόςιων 
Διαγωνιςμϊν προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν, δθμόςια, ςτα γραφεία 
του ΤΕΕ ςτθν Ακινα, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο Κεφάλαιο 1 
παρ. 1.5 τθσ παροφςασ, οπότε δφνανται να παρίςτανται όςοι υπζβαλαν 
εμπρόκεςμα προςφορά ςτο διαγωνιςμό, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε δια των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτο ςφςτθμα μετά τθν  λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν  δεν αποςφραγίηονται. 

Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ 

θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιτοι ςτισ 

01/09/2016 και ϊρα 11:00 π.μ., μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο 

ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.  

Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των 

θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Τεχνικι Ρροςφορά». Οι 

θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται 

θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε 

θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι 

προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων 

αυτϊν. 

Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. 

Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι 
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Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ 

αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των 

προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που 

προςφζρκθκαν. 

  Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα, εάν οι προςφορζσ φαίνονται 

αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το προσ ανάκεςθ αντικείμενο, να ηθτιςει 

γραπτϊσ διευκρινίςεισ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 52 του 

ΡΔ 60/2007, οι δε υποψιφιοι υποχρεοφνται να τα παρζχουν. 

4.2 Διαδικαςία θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν 

Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 

προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο 

Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων 

για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Συγκεκριμζνα μζςα από το Σφςτθμα ιδίωσ: 

• Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι και τα μζλθ τθσ, πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, 

προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων 

και υπο−φακζλων των προςφορϊν. 

• Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα 

κατά περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των 

προςφορϊν. 

• Θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των 

θλεκτρονικϊν προςφορϊν 

• Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν 

απόρριψθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

• Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι του διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

χριςτεσ – οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ – οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ 

εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται. 
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Μετά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, θ Επιτροπι 
ςυντάςςει Ρρακτικό και τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων κατά 
φκίνουςα ςειρά των παραδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

4.3 Κριτιρια  κατακφρωςθσ. 

Για τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 

λαμβάνονται υπ’ όψιν: 

 τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν επαγγελματικι και οικονομικι αξιοπιςτία των 

ςυμμετεχόντων  

 θ ςυμφωνία τθσ προςφοράσ με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν 

 το γεγονόσ ότι τα δικαιολογθτικά  που προςκόμιςε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

ζχουν κρικεί πλιρθ και νόμιμα και 

 ο λόγοσ τθσ ςυνολικισ προςφερόμενθσ τιμισ χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. προσ τθ ςυνολικι 

ςτακμιςμζνθ βακμολογία τθσ Τεχνικισ προςφοράσ, που προκφπτει από τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
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 ΚΙΤΘΙΑ Επί μζρουσ 

βακμολογία 

Συντελεςτισ 

βαρφτθτασ % 

Στακμιςμζνθ 

βακμολογία 

1 Βακμόσ ςυμμόρφωςθσ με τισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ 

 30  

2 Ρρόςκετα τεχνικά χαρακτθριςτικά  30  

3 Χρόνοσ εγκατάςταςθσ & παράδοςθσ  15 

 

 

4 Επάρκεια του δικτφου προςωπικοφ ι 

ςυνεργατϊν για τθν τοπικι υποςτιριξθ των 

εκλογικϊν τμθμάτων 

 

 25  

   Συνολικι 

Στακμιςμζνθ 

Βακμολογία 

 

 

 

Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ 

περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι όροι. Θ βακμολογία 

αυτι αυξάνεται ζωσ 110 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο τθσ επί μζρουσ 

βακμολογίασ  με τθν οποία θ Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των 

αποτελεςμάτων Δθμόςιων Διαγωνιςμϊν κα βακμολογιςει τθν Τεχνικι Ρροςφορά 

του ςυμμετζχοντοσ επί τον ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου. Θ ςυνολικι 

ςτακμιςμζνθ βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ προκφπτει ωσ άκροιςμα των 

ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν των κριτθρίων και των δυο ομάδων.  

Θ κατακφρωςθ κα γίνει από τθ Δ.Ε. του ΤΕΕ ςτον ςυμμετζχοντα του οποίου θ 

προςφορά παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ τιμισ προςφοράσ χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. 

προσ τθ ςυνολικι ςτακμιςμζνθ βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του, από 

εκείνουσ των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί αποδεκτζσ με βάςθ τθν 
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επαγγελματικι αξιοπιςτία τουσ και τθ ςυμμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ ωσ προσ 

τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

4.4 Υποβολι Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/07, ο 
προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται θλεκτρονικά, 
υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου. pdf και ςε 
φάκελο με  ςιμανςθ  «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται ςτθν  παράγραφο 2.5   Τα 
δικαιολογθτικά προςκομίηονται  από τον προςφζροντα  εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι 
(πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία που διενεργεί το 
διαγωνιςμό. 
 
Πταν ο Οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει ελλθνικό αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου 
(ΑΦΜ) υποβάλλει θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία ειδοποιιςεωσ ςε αυτόν και κατακζτει αυτι ςτθν 
αρμόδια υπθρεςία ι τθν αποςτζλλει ταχυδρομικά, ςε ζντυπθ μορφι εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ υποβολισ (με 
διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα 
δικαιολογθτικά). Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ωσ θμερομθνία 
κατάκεςθσ λογίηεται θ θμερομθνία αποςτολισ που αποδεικνφεται από τθ 
ςφραγίδα ταχυδρομείου. 
 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ ςτον 

προςφζροντα υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf 

και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 

από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι 

υπογραφι. 

Τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου 

υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν 

απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 

4.5 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ φακζλου «δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» 

 Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του 

προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται δφο εργάςιμεσ 

θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα 

από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των 

δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων 

16PROC004820965 2016-07-21



Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ του ΤΕΕ ςτισ 20.11.2016». 

 

38 

 

πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και 

διαδικαςιϊν.  

Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των 

Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ που αποςφραγίςκθκε. 

2.  Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι αποφαίνεται για τθν πλθρότθτα και νομιμότθτα του 
ςυνόλου των δικαιολογθτικϊν, ςυντάςςει Ρρακτικό και υποβάλλει τθν ειςιγθςι τθσ 
ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ *ΔΕ/ΤΕΕ+, το οποίο και αποφαίνεται 
ςχετικά. 

Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ *ΔΕ/ΤΕΕ+ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ 
κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ που είχαν το δικαίωμα να παρευρίςκονται ςτθ 
διαδικαςία αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν.  

4.6 Απόρριψθ Ρροςφορϊν 

Θ απόρριψθ Ρροςφοράσ γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ 
των Διαγωνιςμϊν και των Διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα 
από το ςτάδιο που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, Ρροςφορά υποψθφίου Αναδόχου για 
τθν οποία προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του 
Υποψθφίου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

4.7 Δικαίωμα Ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και 
Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων Δθμόςιων Διαγωνιςμϊν, διατθρεί, ςφμφωνα με 

τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ρ.Δ. 118/2007, το δικαίωμα να 
αποφαςίςει: 

α) τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, ςε κάκε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ,  

β) τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψθ του με τροποποίθςθ ι μθ των 
όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Ρροκιρυξθσ, 

γ) τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ 
διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ιςχφουν οι ςχετικζσ προχποκζςεισ. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται ότι κα προχωριςει ςε ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ 
ςτθν εξαιρετικι περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατόν να αποφευχκεί και για 
λόγουσ που ανάγονται είτε ςτο ςυμφζρον του ΤΕΕ, είτε τθσ παροφςασ ανάκεςθσ, 
είτε ςτθν επίτευξθ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ.  

Στθν περίπτωςθ αυτι θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιεί ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, 
που κα υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ, τουσ ακριβείσ λόγουσ τθσ ματαίωςθσ του 
διαγωνιςμοφ. 

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν 
δικαίωμα αποηθμίωςθσ και παραιτοφνται από οποιαδιποτε αξίωςθ ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ανεξάρτθτα από το λόγο ματαίωςθσ. 

4.8 Ενςτάςεισ - Ρροςφυγζσ 

Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που 

προβλζπεται από το άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/07 μζςω του ςυςτιματοσ και 

επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου .pdf το οποίο φζρει 

ψθφιακι υπογραφι. 

Πςον αφορά ςτθν κατάκεςθ των ςχετικϊν παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ - χριςτεσ ςε 

μορφι αρχείου .pdf προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε 

ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία ι βάςει 

του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και τθσ Υπουργικισ απόφαςθσ «περί 

θλεκτρονικοφ παραβόλου» ΡΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπωσ κάκε 

φορά αυτά ιςχφουν. 

Μετά τθν υποβολι των ενςτάςεων/προςφυγϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 

ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα 

οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν 

ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

4.9 Χρόνοσ και τρόποσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ζχουν 

πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που παράγονται ςτο Σφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο 

που ορίηεται από τισ κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο (ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 

και αυτϊν τθσ περίπτωςθσ β τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του ν. 4155/2013.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

5.1 Κατάρτιςθ & Υπογραφι Σφμβαςθσ - Εγγυιςεισ 

Θ Σφμβαςθ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου κα καταρτιςτεί ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο 
και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ.  

Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να 
προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ 
τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, ςχζδιο τθσ οποίασ 
επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα VIΙI τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, προςκομίηοντασ 
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων αυτισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
του Ραραρτιματοσ IV, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, θ ιςχφσ τθσ ζχει διάρκεια 
τουλάχιςτον 4 μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ και, αν δεν είναι διατυπωμζνθ 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του Ζργου και τθν εκκακάριςθ των τυχόν 

εκατζρωκεν απαιτιςεων. 

Σε περίπτωςθ που, ο Ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ, δε προςζλκει μζςα ςτθν 
παραπάνω προκεςμία των δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν να υπογράψει τθ 
Σφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά από 
ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων 
Δθμόςιων Διαγωνιςμϊν.  

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ανακζςει τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν ςτον αμζςωσ επόμενο μειοδότθ, να καταλιξει ςε απ’ ευκείασ ςυμφωνία 
ι να προκθρφξει άλλο διαγωνιςμό και διατθρεί το δικαίωμα να διεκδικιςει από τον 

Ανάδοχο, ο οποίοσ δεν προςιλκε για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, αποηθμίωςθ για 
οποιαδιποτε ηθμία, άμεςθ ι ζμμεςθ, υποςτεί. 

Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των 
ςυμβαλλόμενων μερϊν, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και του ιςχφοντοσ 
κεςμικοφ πλαιςίου δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2 Τρόποσ Ρλθρωμισ - Κρατιςεισ 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου δφναται να γίνει τμθματικά, ανάλογα 
με τθν πρόοδο υλοποίθςθσ του ζργου και τθν υποβολι των παραδοτζων αυτοφ. Θ 
καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνεται με επιταγι εκδόςεωσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

και μετά τθν προςκόμιςθ αποδεικτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ, βεβαίωςθσ 
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αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και των τυχόν άλλων νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ βάςει του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α167/23.7.2013) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, επιβαρφνςεισ και 
λοιποφσ φόρουσ κλπ όπωσ αυτά ιςχφουν κατά τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ 
εντάλματοσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ και θ αποπλθρωμι του ζργου κα 
πραγματοποιείται μόνο μετά τον ζλεγχο, τθν πιςτοποίθςθ και παραλαβι του 
αντίςτοιχου παραδοτζου και τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ για ζγκριςθ 
πλθρωμισ. Θ αποπλθρωμι του ζργου προχποκζτει τθν ζκδοςθ πρωτοκόλλου 
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ του παραδοτζου και τθν ζκδοςθ Απόφαςθσ τθσ 
ΔΕ/ΤΕΕ για ζγκριςθ πλθρωμισ όλων των τυχόν ενδιάμεςων παραδοτζων. 

5.3 Προι Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ – Ροινικζσ ιτρεσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, 
τθν Τεχνικι του Ρροςφορά και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

Θ παράδοςθ και θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου, θ οποία 
αποτελείται από υπαλλιλουσ του ΤΕΕ ελζγχει τον τρόπο με τον οποίο ο Ανάδοχοσ 
εκτελεί τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και, ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί απόκλιςθ 
προβαίνει εγγράφωσ ςε ςυςτάςεισ και υποδείξεισ προσ αυτόν. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςυςτάςεισ και υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ 
εντόσ προκεςμίασ 5 εργαςίμων θμερϊν άλλωσ εντόσ άλλθσ προκεςμίασ που 
τάςςεται με τθν ζγγραφθ ςφςταςθ. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ του Ζργου εκδίδει για 
το ςκοπό αυτό Ρρωτόκολλο Μερικισ Ραραλαβισ *για τα ενδιάμεςα παραδοτζα+ και 
Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ, μετά τθ λιξθ του ζργου. 

Σε περίπτωςθ που, με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ 
θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ 
ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει ωσ ποινικι 
ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ ποςοςτό 0,5% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των 
παραδοτζων που κακυςτεροφν, εφόςον αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν 
οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου, άλλωσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ του 
το ποςό των χιλίων ευρϊ (1.000,00 €) και μζχρι του ποςοφ των πζντε χιλιάδων 
ευρϊ (5.000,00 €). 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ, θ 
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Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο, οπότε 
καταπίπτει ςε βάροσ του θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αξιϊςει από αυτόν τθν 
καταβολι αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε ηθμία, άμεςθ ι ζμμεςθ, υποςτεί και 
δφναται να ανακζςει τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςτον αμζςωσ επόμενο μειοδότθ 
ι να προκθρφξει άλλο διαγωνιςμό. 

Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα περιζχονται ςτθ Σφμβαςθ, κα 
επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα παρακρατοφνται από τθν 

επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα 
καταπίπτουν από τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςε όλα τα μζλθ 
τθσ Ζνωςθσ, τα οποία ςυμφωνείται να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον. 

5.4 Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει 
ετοιμότθτα και να μεριμνά για τθ ςυνζπεια και ςυνζχεια του ζργου, ϊςτε να 
εξαςφαλιςτεί θ μζγιςτθ δυνατι αποτελεςματικότθτά του και να επιτευχκεί θ 
ολοκλιρωςθ του ζργου που αναλαμβάνει. Ειδικότερα: 

i. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ 
του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.  

ii. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν που αναλαμβάνει ο Ανάδοχοσ και θ παροχι των 
ςυμφωνθμζνων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν Ομάδα Ζργου, θ οποία κα 
αναλάβει τθν υλοποίθςθ του ζργου και κα ζχει υποχρζωςθ άμεςθσ και διαρκοφσ 
ςυνεργαςίασ με τθν Επιτροπι Ραραλαβισ Ζργου που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι.  

iii. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που 
αφοροφν ςτο Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία 

για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 

iv. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν 
τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται 
από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε 
υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ 
αποκατάςταςι τθσ. 

v. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ των αναφερομζνων ςτθν Ρροςφορά του 
ςτελεχϊν ι/και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, 
τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ 
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κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ 
Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε 
αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. 
Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι 

εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι 
εγγράφωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ.  

vi. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από 
αυτιν ι λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται αφενόσ να 
εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα 
παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ 

αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλουσ ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων μετά 
από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

vii. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει 
πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το 

ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

viii. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι 
τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν 
τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του 
ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ. 

ix. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από 
τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα 
Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 
οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 

x. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που 
αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον 
υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των 
απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ 
τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ 
εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν 
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ 
ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ 
του Ζργου. 

xi. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται ελζγχουσ από τα 
αρμόδια εκνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. 
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5.5 Εκχϊρθςθ – Υπεργολαβίεσ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε τρίτο, οφτε να ανακζτει 
υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε 
να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ.  

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ προβεί ςε τζτοια ενζργεια, χωρίσ τθ ςχετικι ζγγραφθ 

ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

5.6 Εμπιςτευτικότθτα – Εχεμφκεια 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο 
Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ 
γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων του.  

Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του 
Ζργου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία 
που τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι 
πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά 
φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ 
εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ 
Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ, 
διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα 
μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ. 

5.7 Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε 
διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ 
ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά, που μπορεί να προκφψει μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ και των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ι του Αναδόχου του διαγωνιςμοφ 
είτε κατά τθ διαδικαςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είτε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ, υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων 
και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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5.8 Ραραρτιματα 

Τα Ραραρτιματα που ακολουκοφν αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ και είναι: 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. :ANTIKEIMENOY TOY ΕΓΟΥ-  ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ & III. ΡΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ - ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΡΑΑΤΘΜΑ IΙΙ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ V.  ΡΙΝΑΚΑΣ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ VΙ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VII. ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ VΙII. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ο Ρρόεδροσ του ΤΕΕ 

Γιϊργιοσ Ν. Σταςινόσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ αφορά τθν       

Το ΤΕΕ ζχει αναπτφξει λογιςμικό υποςτιριξθσ τθσ διενζργειασ των εκλογϊν, το οποίο 

περιλαμβάνει ειδικό λογιςμικό διαχείριςθσ υποψθφιοτιτων, λογιςμικό παραγωγισ και 

ελζγχου των ψθφοδελτίων, λογιςμικό ςάρωςθσ, αναγνϊριςθσ και ελζγχου των 

ψθφοδελτίων και λογιςμικό ζκδοςθσ των αποτελεςμάτων τοπικά και πανελλαδικά. Θ 

ανάπτυξθ του υπάρχοντοσ λογιςμικοφ ζχει βαςιςτεί ςτθν τεχνολογία αναγνϊριςθσ 

χειρόγραφων χαρακτιρων και αναγνϊριςθσ εντφπων τθσ ABBYY Flexi Capture 11 ενϊ τα 

ςτοιχεία καταχωροφνται ςε RDBMS ORACLE μζςω του οποίου εφαρμόηονται οι 

επιχειρθςιακοί κανόνεσ διενζργειασ, καταμζτρθςθσ και ζκδοςθσ των αποτελεςμάτων 

των εκλογϊν του ΤΕΕ. 

Οι εκλογζσ διενεργοφνται πανελλαδικά και το ςφςτθμα καταμζτρθςθσ εγκακίςταται ςε 

κάκε εκλογικό τμιμα. Συνθμμζνα υπάρχει ο πίνακασ κατανομισ των εκλογικϊν 

τμθμάτων των εκλογϊν ΤΕΕ που διενεργικθκαν το 2013 και ο οποίοσ κα τροποποιθκεί 

μερικϊσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του ΤΕΕ. 

Σκοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι θ προμικεια εξοπλιςμοφ, αδειϊν λογιςμικοφ και 

υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, υποςτιριξθσ και χειριςμοφ του λογιςμικοφ, ζτςι ϊςτε θ 

ζκδοςθ των αποτελεςμάτων των εκλογϊν να διενεργθκεί με αςφάλεια και 

αποτελεςματικότθτα. 

Θ προμικεια εξοπλιςμοφ αφορά : 

 180 Ρροςωπικοφσ Υπολογιςτζσ τφπου All-In-One (ενιαία μονάδα υπολογιςτι με 
οκόνθ) 

 20 ςαρωτζσ διπλισ όψθσ 

 Εξοπλιςμό διαςφνδεςθσ 
 

Θ προμικεια εξοπλιςμοφ (Θ/Υ, ςαρωτζσ, εκτυπωτζσ, εξοπλιςμόσ διαςφνδεςθσ) 

μπορεί να επεκτακεί ςφμφωνα με τα ποςοςτά που προβλζπονται ςτο άρκρο 21 του 

Ρ.Δ. 118/2007. Στθν περίπτωςθ αυτι τα μοντζλα ενδζχεται να διαφοροποιθκοφν. 
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Θ προμικεια λογιςμικοφ αφορά: 

 Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 7 Professional 32 ι 64bit για κάκε προςωπικό 
υπολογιςτι με δικαίωμα αναβάκμιςθσ ςε Windows 10 Professional 64bit εφ’ 
όςον το επικυμεί το ΤΕΕ 

 RDBMS Oracle Express Edition 11g για κάκε προςωπικό υπολογιςτι 
 

Οι υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ αφοροφν: 

 Μεταφορά του εξοπλιςμοφ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και εγκατάςταςθ ςτα 
εκλογικά τμιματα 10 θμζρεσ πριν τθν διενζργεια των εκλογϊν (εξειδικεφεται ςε 
αντίςτοιχο πίνακα). Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνδζςει ςτουσ Θ/Υ που κα 
προμθκεφςει και τον περιφερειακό εξοπλιςμό (scanner, εκτυπωτζσ και εφ’ όςον 
απαιτθκεί και UPS). Σε ςυνεννόθςθ με το ΤΕΕ κα πρζπει να εγκαταςτιςει, εκτόσ 
από το νζο περιφερειακό εξοπλιςμό που περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ, και τον υπάρχοντα εξοπλιςμό (εκτυπωτζσ και scanner) που ιδθ ζχει 
το ΤΕΕ και ο οποίοσ κα είναι διακζςιμοσ, με ευκφνθ του ΤΕΕ, ςτουσ χϊρουσ 
εγκατάςταςθσ. 
Αναλυτικά ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει: 

 Σε όλα τα εκλογικά τμιματα τουσ νζουσ Θ/Υ ςφμφωνα με τισ 
αναφερόμενεσ προδιαγραφζσ 

 Σε 20 εκλογικά τμιματα τουσ νζουσ ςαρωτζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
και ςτα υπόλοιπα εκλογικά τμιματα τουσ ςαρωτζσ που κα παραχωριςει 
το ΤΕΕ (Fujitsu fi 5220-C, Fujitsu fi 6130) 

 Σε όλα τα εκλογικά τμιματα τουσ εκτυπωτζσ που κα παραχωριςει το ΤΕΕ 
(Lexmark E340, Lexmark E360, HP M401dn, HP P1606dn ι άλλο) 

 

Το ΤΕΕ κα παραδϊςει ςτον Ανάδοχο πίνακεσ (βλζπε ςυνθμμζνο δείγμα 

«Ρίνακασ Εγκατάςταςθσ & Ελζγχου Εξοπλιςμοφ Εκλογικϊν Τμθμάτων») που κα 

αναφζρουν για τθν κάκε πόλθ τον χϊρο παράδοςθσ – εγκατάςταςθσ, τθν 

ποςότθτα και το είδοσ του εξοπλιςμοφ που κα παραδϊςει ο ίδιοσ,  τθν 

ποςότθτα και το είδοσ του εξοπλιςμοφ που κα του παραδϊςει το ΤΕΕ και πίνακα 

ελζγχου τθσ ςυνολικισ εγκατάςταςθσ και διαςφνδεςθσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ ςε 

εξοπλιςμό που κα παράςχει το ΤΕΕ ο Ανάδοχοσ δεν φζρει ευκφνθ αλλά είναι 

υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει εναλλακτικό εξοπλιςμό που κα του παραςχεκεί 

από το ΤΕΕ και να τον υποςτθρίξει κατά τθν διαδικαςία τθσ καταμζτρθςθσ 

 Εγκατάςταςθ όλων των παραπάνω αναφερόμενων αδειϊν λογιςμικοφ ςτα 
αντίςτοιχα υπολογιςτικά ςυςτιματα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΤΕΕ 
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 Ραραμετροποίθςθ των ςυςτθμάτων διαςφνδεςθσ (LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, 
PSTN) ανάλογα με τθν γεωγραφικι κζςθ του εξοπλιςμοφ (εξειδικεφεται ςε 
αντίςτοιχο πίνακα) και δοκιμι τθσ διαςφνδεςθσ. Οι κωδικοί πρόςβαςθσ και θ 
αρικμοδότθςθ του δικτφου κα δοκοφν από το ΤΕΕ 

 Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ του λογιςμικοφ υλοποίθςθσ VPN  το οποίο 
κα παρζχει το ΤΕΕ 

 Εγκατάςταςθ μζρουσ του λογιςμικοφ του ΤΕΕ που αφορά το λογιςμικό 
ςάρωςθσ, αναγνϊριςθσ και ελζγχου των ψθφοδελτίων και το λογιςμικό ζκδοςθσ 
των αποτελεςμάτων τοπικά ςτα εκλογικά τμιματα 

 Τθν αποςυναρμολόγθςθ του εξοπλιςμοφ, τθ ςυςκευαςία του, τθν καταμζτρθςι 
του και τθ μεταφορά του ςτα Κεντρικά Γραφεία του ΤΕΕ ςτθν Ακινα, με 
μεταφορικι εταιρεία ι εταιρεία ταχυμεταφορϊν που κα υποδειχκεί από το ΤΕΕ 
περίπου δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν διενζργεια των εκλογϊν. Το κόςτοσ τθσ 
μεταφοράσ αυτισ κα καλυφκεί από το ΤΕΕ. 

 

Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ αφοροφν: 

 Τθν άρςθ βλαβϊν του εξοπλιςμοφ ςτα εκλογικά τμιματα ςε χρόνουσ 
απόκριςθσ, που δίνονται ςτον αντίςτοιχο πίνακα. Για τον ςκοπό αυτό ο 
ανάδοχοσ κα διακζςει το κατάλλθλο προςωπικό ςε αντίςτοιχθ διαςπορά, ζτςι 
ϊςτε να καλυφκοφν όλα τα εκλογικά τμιματα. Το χρονικό διάςτθμα κάλυψθσ 
κα είναι: θ θμζρα διενζργειασ των εκλογϊν, θ προθγοφμενθ και οι 2 επόμενεσ. 
Θ υποςτιριξθ κα παρζχεται κακ’ όλθ τθν διάρκεια του 24ϊρου και για τισ 3 
θμζρεσ. 

 Τθν καταγραφι με ειδικό λογιςμικό των ψθφιςάντων κακόλθ τθν διάρκεια τθσ 
ψθφοφορίασ. Θ διαδικαςία περιλαμβάνει τθν εφρεςθ του ψθφοφόρου από τον 
θλεκτρονικό κατάλογο, τθν ταυτοποίθςι του και τθν καταχϊρθςθ ότι ψιφιςε. 
Επίςθσ κα εκδίδονται περιοδικζσ καταςτάςεισ ψθφιςάντων και κατά το τζλοσ 
τθσ ψθφοφρίασ οριςτικοποίθςθ του καταλόγου ψθφιςάντων και εκτφπωςι του. 
Θ υπθρεςία αυτι κα παραςχεκεί ςε κάκε εκλογικό τμιμα από τισ 07:00 το πρωί 
τθσ θμζρασ διενζργειασ των εκλογϊν μζχρι περίπου τισ 19:00 (με δυνατότθτα 
ολιγόωρθσ παράταςθσ ςε περίπτωςθ κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ 
ψθφοφόρων). 

 Τθν ςάρωςθ των ψθφοδελτίων τθν θμζρα διενζργειασ των εκλογϊν κατά τθν 
διαδικαςία καταμζτρθςθσ των αποτελεςμάτων. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ 
κα διακζςει προςωπικό (1 τουλάχιςτον ςε κάκε εκλογικό τμιμα) το οποίο κα 
εκπαιδευτεί με τθν εποπτεία και τθν πιςτοποίθςθ του ΤΕΕ ςτθν λειτουργία όλου 
του περιβάλλοντοσ διενζργειασ των εκλογϊν. (καταγραφι ψθφιςάντων και 
ςάρωςθ και αναγνϊριςθ ψθφοδελτίων). Το προςωπικό αυτό κα είναι διακζςιμο 
μία ϊρα (περίπου 06:00 π.μ) πριν τθν ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ και μζχρι το 
τζλοσ τθσ καταμζτρθςθσ και τθσ ζκδοςθσ των αποτελεςμάτων ςε κάκε εκλογικό 
τμιμα. 
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Για τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ που περιγράφονται παραπάνω κρίνεται 

απαραίτθτθ θ φυςικι παρουςία ενόσ (1) τουλάχιςτον ατόμου από το προςωπικό 

του αναδόχου κακ’ όλθ τθν διάρκεια του 24ϊρου τθσ θμζρασ διενζργειασ των 

εκλογϊν και όςων μετζπειτα απαιτθκοφν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταμζτρθςθσ των αποτελεςμάτων προκειμζνου να είναι άμεςθ θ αντιμετϊπιςθ 

οποιουδιποτε προβλιματοσ υλικοφ ι/και λογιςμικοφ παρουςιαςτεί. Το 

προςωπικό αυτό κα πρζπει να είναι εξειδικευμζνο ςτθν άριςτθ εγκατάςταςθ / 

παραμετροποίθςθ / χριςθ του Θ/Υ και των περιφερειακϊν ςυςκευϊν ςε 

επίπεδο υλικοφ (hardware) και λογιςμικοφ (software) κακϊσ και τθσ αντίςτοιχθσ 

επιλογισ διαςφνδεςθσ του εκάςτοτε εκλογικοφ τμιματοσ (LAN, WLAN, DSL, 

3G/4G, PSTN). 

Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι καινοφργιοσ και να παραδοκεί εγκατεςτθμζνοσ 

ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει το ΤΕΕ. Οι ρυκμίςεισ του εξοπλιςμοφ κα 

υποδειχκοφν από το προςωπικό του ΤΕΕ.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει όλα τα υλικά για τθν πλιρθ λειτουργία των 

ςυςτθμάτων και θ ευκφνθ του ΤΕΕ περιορίηεται ςτθν παροχι δικτφου 

κατάλλθλθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ, Ethernet, Wireless Ethernet, ΑDSL ι PSTN. Πλα 

τα παραπάνω δίκτυα κα είναι ιδθ εγκαταςτθμζνα ςε απόςταςθ μερικϊν 

μζτρων από τον χϊρο που κα διατεκεί. 

 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δείξει ςτθν προςφορά του, ότι είναι ςε κζςθ να 
εγκαταςτιςει και να παραμετροποιιςει το προςφερόμενο λογιςμικό, ςφμφωνα 
με τα ςυνθμμζνα διαγράμματα. Για το λόγο αυτό, θ προςφορά κα πρζπει να 
περιλαμβάνει αναλυτικά ςτοιχεία, που να αποδεικνφουν εμπειρία ςε αντίςτοιχα 
ζργα. Κατά τθν υλοποίθςθ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει ζντυπθ 
αναφορά, που κα αναφζρει το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και το πλάνο 
υλοποίθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ παραμετροποίθςθσ του λογιςμικοφ. 

 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει και να παραμετροποιιςει το λογιςμικό 
ςτα υπολογιςτικά ςυςτιματα. Επίςθσ κα πρζπει να εφαρμόςει όλεσ τισ 
υπάρχουςεσ ενθμερϊςεισ του λογιςμικοφ (patches). 

 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ ςε ISO 9001/2008 και ISO 
27001/2013 για τθν αςφάλεια των πλθροφοριϊν. 

 Για όλα τα παραπάνω κα πρζπει να δοκοφν από τον Ανάδοχο ζντυπεσ 
αναφορζσ, που κα περιγράφουν αναλυτικά τισ διαδικαςίεσ. Σχετικζσ υποδείξεισ 
κα δοκοφν από το προςωπικό του  ΤΕΕ.  
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Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ (εξοπλιςμόσ) 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ 3 ετϊν για το 

ςφνολο του εξοπλιςμοφ και των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων. Κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ 

τθσ εγγφθςθσ πρζπει να αντικακιςτά οποιοδιποτε ελαττωματικό εξάρτθμα ι όλο το 

ςφςτθμα, αν αυτό κρικεί απαραίτθτο, με ανταπόκριςθ μίασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ μετά 

από κλιςθ του τεχνικοφ τμιματοσ του ΤΕΕ. Θ παροχι των υπθρεςιϊν τθσ εγγφθςθσ κα 

παρζχεται ςτον χϊρο του ΤΕΕ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να αποδείξει ότι ζχει τθν δζςμευςθ 

του καταςκευαςτι για τθν παροχι ανταλλακτικϊν και λοιπϊν υπθρεςιϊν για το 

απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα. Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό διάςτθμα, κα 

παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε διορκωτικζσ εκδόςεισ των λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων και τεχνικι βοικεια μζςω του διαδικτφου από τον καταςκευαςτικό οίκο. 

Επίςθσ για τον χρόνο μετά τθν περίοδο εγγφθςθσ πρζπει να δοκεί  δείγμα ςυμβολαίου 

ςυντιρθςθσ και ποςοςτιαίο ετιςιο αντίτιμο επί τθσ αρχικισ αξίασ του εξοπλιςμοφ. 

Χρόνοσ παράδοςθσ – Φάςεισ του ζργου 

Μετά τθν ανακιρυξθ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει για τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν και να παραδϊςει τον 

εξοπλιςμό ςε είκοςι πζντε (25) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. Συνολικά θ παράδοςθ και θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ πρζπει να ζχει 

πραγματοποιθκεί ςε τριάντα πζντε (35) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν κοινοποίθςθ 

ςτον Ανάδοχο τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ οι 

παραπάνω θμερομθνίεσ παράδοςθσ δεν μποροφν να υπερβοφν τθν 14/11/2016 

Σε περίπτωςθ μετάκεςθσ τθσ θμερομθνίασ των εκλογϊν από τθν προκακοριςμζνθ 

θμερομθνία (20.11.2016), το ΤΕΕ ζχει το δικαίωμα να μετακζςει ανάλογα και τθν 

θμερομθνία παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ και των λοιπϊν υπθρεςιϊν χωρίσ τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του Αναδόχου. 

Οι φάςεισ του ζργου και ο προγραμματιςμόσ παραλαβισ και καταβολισ του τιμιματοσ 

είναι ο εξισ: 

Φάςθ Ραραλαβι – Καταβολι τιμιματοσ 

1. Ραράδοςθ εξοπλιςμοφ με 
εγκατεςτθμζνο λογιςμικό ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ του ΤΕΕ 

 

Καταβολι του 70% τθσ αξίασ του 

εξοπλιςμοφ 

2. Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και Καταβολι του υπόλοιπου 30% τθσ αξίασ του 
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ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ και των υπθρεςιϊν 

εγκατάςταςθσ 

3. Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των 
εκλογικϊν τμθμάτων  

Καταβολι τθσ αξίασ των υπθρεςιϊν 

υποςτιριξθσ 

 

 

 

 

UPS 

ΤΥΡΙΚΘ ΔΙΑΤΑΞΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

Laser εκτυπωτισ 

PC 

Scanner 

LAN 

WLAN 

ΑDSL 

PSTN 

3G/4G 
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Εκλογικά Τμιματα 

Ράτρασ, Κοηάνθσ, 

Λάριςασ, Βόλου, 

Ιωαννίνων, όδου, 

Θρακλείου, Αγρινίου, 

Χαλκίδασ, Κομοτθνισ, 

Καβάλασ, Λαμίασ, 

Χανίων, Τρίπολθσ, 

Κζρκυρασ, Μυτιλινθσ, 

Σερρϊν, Καρδίτςασ και 

Μεςςθνίασ 

 

Λοιπά Εκλογικά 

Τμιματα  

 

VPN 

TEE 

Εκλογικά Τμιματα Ακινασ & 

Θεςςαλονίκθσ 

Wireless access 

point 
Router 

Router 

LAN 

ΑDSL, callback 

PSTN, 3G/4G 

Κεντρικι Βάςθ 

Δεδομζνων 
Ευκφνθ Αναδόχου 

Ευκφνθ ΤΕΕ 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΘΜΑΤΩΝ 
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Ρίνακασ Εγκατάςταςθσ & Ελζγχου Εξοπλιςμοφ Εκλογικϊν Τμθμάτων 

        

Νομόσ     Πνομα Τθλζφωνο 

Ρόλθ   Υπεφκυνοσ ΤΕΕ     

Διεφκυνςθ   Υπεφκυνοσ Συνεργάτθσ     

Εκλογικά Τμιματα       

        

Ρίνακασ ελζγχου εξοπλιςμοφ      

Εξοπλιςμόσ 

Ροςότθτα νζου 

εξοπλιςμοφ που κα 

παραδοκεί από τον 

Ανάδοχο 

Ροςότθτα 

υπάρχοντοσ 

εξοπλιςμοφ που κα 

παραδοκεί από το 

ΤΕΕ Σφνολο 

Ζλεγχοσ Καλισ 

Λειτουργίασ Ραρατθριςεισ 

Υπολογιςτζσ           

Οκόνεσ           

Εκτυπωτζσ           

Σαρωτζσ           

Switch           
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Καλϊδ. Δικτφου           

Ρολφπριηο           

Ρλθκτρολόγιο           

Ροντίκι           

Access Point           

Ρίνακασ ελζγχου επικοινωνίασ      

Τρόποσ επικοινωνίασ Δυνατότθτα Επιβεβ. Λειτουργ. ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ:    

Τοπικό δίκτυο               

aDSL TEE               

Dialup TEE               

Σφηευξισ               

3G/4G        

Άλλοσ               
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΘΜΑΤΩΝ (*) 

 

ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ 

ΡΛΘΘΟΣ 

ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ 

ΤΜΘΜΑΤΩΝ 

ΧΟΝΟΣ 

ΑΡΟΚΙΣΘΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

   

ΑΘΘΝΑ 60 15 λεπτά 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 20 15 λεπτά 

ΘΜΑΘΙΑΣ 1 1 ϊρα 

ΚΙΛΚΙΣ 1 1 ϊρα 

ΡΕΛΛΑΣ 1 1 ϊρα 

ΡΙΕΙΑΣ 1 1 ϊρα 

ΣΕΩΝ 2 1 ϊρα 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 1 1 ϊρα 

ΑΧΑΙΑΣ 6 15 λεπτά 

ΗΑΚΥΝΘΟΥ 1 1 ϊρα 

ΘΛΕΙΑΣ 1 1 ϊρα 

ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ 1 1 ϊρα 

ΟΔΟΡΘΣ 1 1 ϊρα 

ΕΒΟΥ 1 1 ϊρα 

ΞΑΝΘΘΣ 2 1 ϊρα 

ΚΑΒΑΛΑΣ 2 1 ϊρα 

ΔΑΜΑΣ 1 1 ϊρα 

ΚΟΗΑΝΘΣ 3 1 ϊρα 

ΓΕΒΕΝΩΝ 1 1 ϊρα 

ΚΑΣΤΟΙΑΣ 1 1 ϊρα 
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ΦΛΩΙΝΑΣ 1 1 ϊρα 

ΛΑΙΣΑΣ 4 15 λεπτά 

ΚΑΔΙΤΣΑΣ 2 1 ϊρα 

ΤΙΚΑΛΩΝ 2 1 ϊρα 

ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ 4 1 ϊρα 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 1 ϊρα 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 1 ϊρα 

ΕΥΥΤΑΝΙΑΣ 1 1 ϊρα 

ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1 ϊρα 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 1 ϊρα 

ΑΤΑΣ 1 1 ϊρα 

ΘΕΣΡΩΤΙΑΣ 1 1 ϊρα 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 1 ϊρα 

ΡΕΒΕΗΑΣ 1 1 ϊρα 

ΟΔΟΥ 2 1 ϊρα 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1 1 ϊρα 

ΚΑΡΑΘΟΥ 1 1 ϊρα 

ΚΩ 1 1 ϊρα 

ΘΑΚΛΕΙΟΥ 5 1 ϊρα 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 1 ϊρα 

ΧΑΝΙΩΝ 3 1 ϊρα 

ΕΘΥΜΝΟΥ 1 1 ϊρα 

ΑΚΑΔΙΑΣ 1 1 ϊρα 

ΑΓΟΛΙΔΑΣ 1 1 ϊρα 

ΚΟΙΝΘΙΑΣ 1 1 ϊρα 
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ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 1 ϊρα 

ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ 2 1 ϊρα 

ΚΕΚΥΑΣ 1 1 ϊρα 

ΑΓΙΝΙΟΥ 1 1 ϊρα 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 1 ϊρα 

ΛΕΣΒΟΥ 1 1 ϊρα 

ΛΘΜΝΟΥ 1 1 ϊρα 

ΣΑΜΟΥ 1 1 ϊρα 

ΧΙΟΥ 1 1 ϊρα 

ΙΚΑΙΑΣ 1 1 ϊρα 

ΣΥΟΥ 1 1 ϊρα 

ΑΝΔΟΥ 1 1 ϊρα 

ΘΘΑΣ 1 1 ϊρα 

ΜΘΛΟΥ 1 1 ϊρα 

ΝΑΞΟΥ 1 1 ϊρα 

ΕΥΒΟΙΑΣ 3 1 ϊρα 

ΣΥΝΟΛΟ 170  

 

(*) Τα Στοιχεία βαςίηονται ςτισ εκλογζσ ΤΕΕ 2013 και μπορεί να αλλάξουν με τθν 

προκιρυξθ και το πρόγραμμα των εκλογϊν με μζγιςτθ πρόβλεψθ τα 200 Εκλογικά 

Τμιματα. Με ζντονουσ χαρακτιρεσ επιςθμαίνονται οι ζδρεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ 

και των Ρεριφερειακϊν Τμθμάτων. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ: ΡΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ - ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
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ΡΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ    

1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ 

1.1 

Τφποσ: All-in-One (ενιαία μονάδα υπολογιςτι με οκόνθ) 

με οκόνθ μθ αφισ 180 τεμάχια 

 Του ίδιου καταςκευαςτι.  

1.2 

CPU Intel Core i3 6θσ γενιάσ ≥ 3.20 GHz, ≥ 2 cores, ≥ 3MB 

cache NAI 

Αναλυτικι περιγραφι  

1.3 Chipset Intel H110 ι ανϊτερο ΝΑΙ   

1.4 

Λειτουργικό Σφςτθμα Windows 10 Professional 64bit  

με δωρεάν δικαίωμα υποβάκμιςθσ ςε Windows 7 

Professional 64bit EN/GR ΝΑΙ 

  

1.5 

Ρροςφερόμενθ Μνιμθ RAM 4GB DDR4 - 2133 SODIMM 

(1x  4GB) ΝΑΙ 

  

1.6 Μζγιςτθ Υποςτιριηόμενθ Μνιμθ RAM ≥ 32GB NAI   

1.7 Σκλθρόσ Δίςκοσ ≥ 128GB SSD SΑΤΑ ΝΑΙ   

1.8 DVD RW SATA ΝΑΙ   

1.9 Parallel Port ≥ 1 προαιρετικά   
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1.10 USB 3.0 port ≥ 2 ΝΑΙ   

1.11 USB 2.0 port ≥ 4 ΝΑΙ   

1.12 1x DisplayPort ΝΑΙ   

1.13 

Ενςωματωμζνθ κάρτα γραφικϊν (δυναμικι μνιμθ 

ςυςτιματοσ) ΝΑΙ 

  

1.14 Ενςωματωμζνθ κάρτα ιχου ΝΑΙ   

1.15 1x Microphone in ΝΑΙ   

1.16 1x Headphone Out ΝΑΙ   

1.17 2 Θχεία (ενςωματωμζνα) τουλάχιςτον 2W το κακζνα ΝΑΙ   

1.18 Μονάδα ανάγνωςθσ κάρτασ μνιμθσ τουλάχιςτον 9-in-1 ΝΑΙ   

1.19 Gigabit Ethernet (RJ-45) ≥ 1 ΝΑΙ   

1.20 Wi-Fi (AC) + Bluetooth 4.0 ΝΑΙ   

1.21 

Monitor ≥ 20" WLED non touch, ανάλυςθ οκόνθσ ≥ 

1600x900, γωνία κζαςθσ ≥ 178°, αναλογία οκόνθ 10:9 ΝΑΙ 

  

1.22 USB Ρλθκτρολόγιο (GR/US Eng) και ποντίκι  ΝΑΙ   

1.23 Monitor Stand ΝΑΙ   
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1.24 Trusted Platform Module (TPM 1.2) ΝΑΙ   

1.25 

Δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ μεμονομζνθσ κφρασ USB 

από το BIOS ΝΑΙ 

  

1.26 

Δυνατότθτα φραγισ  ςυςκευϊν αποκικευςθσ USB από 

το BIOS ΝΑΙ 

  

1.27 CE, Energy Star 6.1, TCO Certified, EPEAT Gold ΝΑΙ   

1.28 Να αναφερκοφν διεκνείσ πιςτοποιιςεισ ΝΑΙ   

1.29 

Διλωςθ καταςκευισ – χϊρασ προζλευςθσ (ΡΔ 118/07 

Αρκρ. 18) ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ 

2 ΣΑΩΤΕΣ (SCANNERS) 20 Αναλυτικι περιγραφι   

2.1 
Σαρωτισ Fujitsu με αυτόματο τροφοδότθ εγγράφων 

(ADF) 

ΝΑΙ 

    

2.2 Οπτικι Ανάλυςθ 600 dpi     

2.3 
Τφποσ αιςκθτιρα ςάρωςθσ  Colour  

CCD x 2   

2.4 Σάρωςθ μονισ και διπλισ όψθσ (simplex & duplex) ΝΑΙ     

2.5 Διαςτάςεισ εγγράφου ςάρωςθσ από Α8 ζωσ και Α4 ΝΑΙ     

2.6 
Δυνατότθτα ςάρωςθσ long paper >3 m 

     

2.7 
Δυνατότθτα ςάρωςθσ εγγράφων βάρουσ απο 41 g/m2 

to 209 g/m2 

ΝΑΙ 

    

2.8 Χωρθτικότθτα τροφοδότθ (ςε Α4, 80 g/m2) 50 ςελίδεσ     

2.9 ∆ιαςφνδεςθ (Interface) USB 2.0 ΝΑΙ     
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2.10 
Ταχφτθτα ςάρωςθσ μονισ όψθσ  >= 40 ppm 

   

2.11 Ταχφτθτα ςάρωςθσ διπλισ όψθσ  >= 80 ipm     

2.12 
Δυνατότθτα ζγχρωμθσ, γκρι και αςπρόμαυρθσ 

ςάρωςθσ 

NAI 

    

2.13 Να περιλαμβάνει τεχνολογία Paper Protection ΝΑΙ     

2.14 Multi Feed Detection (Ultrasonic & Paper length) ΝΑΙ   

2.15 

Τα προσ ςάρωςθ ζγγραφα παρουςιάηουν τισ κάτωκι 

ιδιαιτερότθτεσ: 

 ζχουν κολλθμζνεσ φωτογραφίεσ  
 μπορεί να είναι ςκονιςμζνα   
 μπορεί να ζχουν ςχιςμζνεσ γωνίεσ  
 μπορεί, ςε κάποιεσ ςελίδεσ, να υπάρχουν 

παραμζνοντεσ ςυρραφίδεσ  
 κάποιεσ ςελίδεσ μπορεί να είναι τςαλακωμζνεσ 
 είναι πικανό να φζρουν ςτρογγυλι ςφραγίδα 

μπλε χρϊματοσ ςε αρκετζσ ςελίδεσ 
 

Θ ςάρωςθ των παραπάνω εγγράφων κα πρζπει να 

διεκπεραιϊνεται χωρίσ κανζνα πρόβλθμα. 

NAI 

    

2.16 Αν κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ του ςαρωτι NAI     
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προκφψουν προβλιματα (ποιότθτα και ταχφτθτα  

ςάρωςθσ) ςτθ ςάρωςθ των παραπάνω εγγράφων, τα 

οποία οφείλονται ςτισ προαναφερκείςεσ 

ιδιαιτερότθτεσ των εγγράφων, ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει τον ςαρωτι με άλλο 

χωρίσ  επιπλζον κόςτοσ για τθν εταιρεία. Ο νζοσ 

ςαρωτισ κα πρζπει να είναι ίδιων ι ανϊτερων 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν  από τον ιδθ υπάρχοντα, και 

ταυτόχρονα κα πρζπει να προςφζρει απροβλθμάτιςτθ 

ςάρωςθ των εν λόγω εγγράφων. 

2.17 

Να περιλαμβάνει λογιςμικό ςάρωςθσ του ιδίου 

καταςκευαςτι με ενςωματωμζνο το ABBYY FineReader 

και με δυνατότθτεσ Barcode Recognition και Zonal OCR  

ΝΑΙ 

  

2.18 

Να ζχει τθν δυνατότθτα μζςω Α3 Carrier Sheet να 

ςαρϊνει και Α3 ςελίδεσ όπωσ το εκκακαριςτικό τθσ 

εφορίασ 

NAI 

    

2.19 

Να περιλαμβάνει λογιςμικό του ιδίου καταςκευαςτι 

ϊςτε να είναι εφικτι θ κεντρικι διαχείριςθ των 

ςαρωτϊν από μία κεντρικι εφαρμογι για να: 

 

ελζγχει τθν κατάςταςθ των αναλωςίμων τουσ,  

NAI 
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ελζγχει τθν λειτουργικι κατάςταςθ των ςαρωτϊν,  

ελζγχει τθν παραγωγικότθτα τουσ, 

κάνει firmware update 

2.20 

Να ζχει τθν δυνατότθτα προςκικθσ ειδικοφ εκτυπωτι 

οπιςκογράφθςθσ (imprinter), ο οποίοσ κα πρζπει να 

είναι άμεςα διακζςιμοσ για ζλεγχο λειτουργικότθτασ 

NAI 

    

2.21 Οδθγοί λειτουργίασ (drivers) ISIS  & TWAIN   

2.22 Να αναφερκοφν οι Διαςτάςεισ (Φψοσ, Ρλάτοσ, Βάκοσ) NAI     

2.23 Βάροσ ςαρωτι NAI     

2.24 

Να προςφερκεί με 1 ετοσ εγγφθςθ καταςκευαςτι 

OnSite Next Business Day Replacement. Να αναφερκεί 

ο κωδικόσ εγγφθςθσ του καταςκευαςτι. 

NAI 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ 

  RDBMS ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΘΜΑ       

3 
Θ απαιτοφμενθ ποςότθτα αδειϊν λογιςμικοφ πρζπει  

να καλφπτει τουσ 180 Θ/Υ ςε κάκε εκλογικό τμιμα       

3.1 Τφποσ RDBMS ORACLE 11g Express Edition ΝΑΙ     
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ 

5 Υπθρεςίεσ και υλικά εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ    

5.1 Μεταφορά και Εγκατάςταςθ    

5.1.1 

Θ μεταφορά του εξοπλιςμοφ και θ εγκατάςταςι του 

ςτα εκλογικά τμιματα κα ξεκινιςει περίπου 15 θμζρεσ 

πριν τθν διενζργεια των εκλογϊν ςφμφωνα με οριςτικό 

χρονοδιάγραμμα που κα ορίςει το ΤΕΕ και κα 

γνωςτοποιθκεί ςτον Ανάδοχο 20 θμζρεσ πριν τθν 

διενζργεια των εκλογϊν. Οι πόλεισ διενζργειασ των 

εκλογϊν με τα αντίςτοιχα εκλογικά τμιματα 

εξειδικεφονται ςτον αντίςτοιχο πίνακα και θ 

οριςτικοποίθςι τουσ μαηί με τθν ακριβι διεφκυνςθ κα 

γίνει γνωςτι ςτον Ανάδοχο 20 θμζρεσ πριν τθν 

διενζργεια των εκλογϊν 

ΝΑΙ 

  

5.1.2 

Θα γίνει εγκατάςταςθ όλων των παραπάνω 

αναφερόμενων αδειϊν λογιςμικοφ ςτα αντίςτοιχα 

υπολογιςτικά ςυςτιματα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

ΤΕΕ. 

ΝΑΙ 
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5.1.3 

Θα παραμετροποιθκεί  θ διαςφνδεςθ των ςυςτθμάτων 

(LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN) ανάλογα με τθν 

γεωγραφικι κζςθ του εξοπλιςμοφ. Οι ακριβείσ 

ρυκμίςεισ κα δοκοφν από το ΤΕΕ τουλάχιςτον 10 

θμζρεσ πριν τθν διενζργεια των εκλογϊν. Κατά τθν 

εγκατάςταςθ κα γίνει δοκιμι τθσ διαςφνδεςθσ. Οι 

κωδικοί πρόςβαςθσ και θ αρικμοδότθςθ του δικτφου 

κα δοκοφν από το ΤΕΕ 

ΝΑΙ 

  

5.1.4 

Θα εγκαταςτακεί και κα παραμετροποιθκεί το 

λογιςμικό υλοποίθςθσ VPN  το οποίο κα παρζχει το 

ΤΕΕ μαηί με τισ ρυκμίςεισ αςφαλείασ (Certificate keys) 

ΝΑΙ 

  

5.1.5 

Ο Ανάδοχοσ κα αποςυναρμολογιςει τον εξοπλιςμό, κα 

τον ςυςκευάςει τθν αρχικι του ςυςκευαςία και κα τον 

μεταφζρει ςτα κατά τόπουσ Γραφεία του ΤΕΕ ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ του ΤΕΕ και αφοφ ολοκλθρωκεί θ  

καταμζτρθςθ. 

 

  

5.1.5 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν εγκατάςταςθ του μζρουσ 

του λογιςμικοφ του ΤΕΕ που αφορά το λογιςμικό 

ςάρωςθσ, αναγνϊριςθσ και ελζγχου των ψθφοδελτίων 

και το λογιςμικό ζκδοςθσ των αποτελεςμάτων τοπικά 

ςτα εκλογικά τμιματα. Ο τρόποσ εγκατάςταςθσ κα 

περιγραφεί και κα επιδειχκεί ςε ίδιο ςφςτθμα με αυτό 

που κα εγκαταςτακεί ςε κάκε εκλογικό τμιμα από το 

ΝΑΙ 
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ΤΕΕ 

5.2 Καλωδίωςθ & βοθκθτικά υλικά    

5.2.1 

Ο Ανάδοχοσ κα παράςχει και κα εγκαταςτιςει όλο τον 

εξοπλιςμό ςε  κάκε εκλογικό τμιμα παρζχοντασ όλα τα 

απαραίτθτα μικροχλικά (καλϊδια ιςχφοσ, δικτφου, 

USB, κλπ). Το ΤΕΕ κα παράςχει τον τερματιςμό του 

εξωτερικοφ δικτφου και τθσ παροχισ ιςχφοσ ςτο 

υπάρχον δωμάτιο και ςε μζγιςτθ απόςταςθ 5 m.  ΝΑΙ   
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 ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ 

6 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ    

6.1 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν άρςθ βλαβϊν του 

εξοπλιςμοφ ςτα εκλογικά τμιματα ςε χρόνουσ απόκριςθσ 

που δίνονται ςτον αντίςτοιχο πίνακα. Για τον ςκοπό αυτό 

ο Ανάδοχοσ κα διακζςει το κατάλλθλο προςωπικό ςε 

αντίςτοιχθ διαςπορά ζτςι ϊςτε να καλυφκοφν όλα τα 

εκλογικά τμιματα. Το χρονικό διάςτθμα κάλυψθσ κα είναι 

θ θμζρα διενζργειασ των εκλογϊν, θ προθγοφμενθ και θ 

επόμενθ. 

ΝΑΙ 

  

6.2 

Τθν καταγραφι με ειδικό λογιςμικό των ψθφιςάντων 

κακόλθ τθν διάρκεια τθσ ψθφοφορίασ. Θ διαδικαςία 

περιλαμβάνει τθν εφρεςθ του ψθφοφόρου από τον 

θλεκτρονικό κατάλογο, τθν ταυτοποίθςι του και τθν 

καταχϊρθςθ ότι ψιφιςε. Επίςθσ κα εκδίδονται περιοδικζσ 

καταςτάςεισ ψθφιςάντων και κατά το τζλοσ τθσ 

ψθφοφρίασ οριςτικοποίθςθ του καταλόγου ψθφιςάντων 

και εκτφπωςι του. Θ υπθρεςία αυτι κα παραςχεκεί ςε 

κάκε εκλογικό τμιμα από τισ 07:00 το πρωί τθσ θμζρασ 

διενζργειασ των εκλογϊν μζχρι περίπου τισ 19:00 (με 

δυνατότθτα ολιγόωρθσ παράταςθσ ςε περίπτωςθ 

κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ ψθφοφόρων). 

 

ΝΑΙ 
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6.3 

Σάρωςθ των ψθφοδελτίων τθν θμζρα διενζργειασ των 

εκλογϊν κατά τθν διαδικαςία καταμζτρθςθσ των 

αποτελεςμάτων. Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει προςωπικό (1 

τουλάχιςτον ςε κάκε εκλογικό τμιμα) το οποίο κα 

εκπαιδευτεί με τθν εποπτεία και τθν πιςτοποίθςθ του ΤΕΕ 

ςτθν λειτουργία όλου του περιβάλλοντοσ διενζργειασ των 

εκλογϊν. (καταγραφι ψθφιςάντων και ςάρωςθ και 

αναγνϊριςθ ψθφοδελτίων). Το προςωπικό αυτό κα είναι 

διακζςιμο μία ϊρα πριν τθν ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ και 

μζχρι το τζλοσ τθσ καταμζτρθςθσ και τθσ ζκδοςθσ των 

αποτελεςμάτων ςε κάκε εκλογικό τμιμα. 

ΝΑΙ 

  

6.4 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να δείξει ςτθν προςφορά του, ότι 

είναι ςε κζςθ να εγκαταςτιςει και να παραμετροποιιςει 

το προςφερόμενο λογιςμικό, ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα 

διαγράμματα. Για το λόγο αυτό, θ προςφορά κα πρζπει 

να περιλαμβάνει αναλυτικά ςτοιχεία, που να 

αποδεικνφουν εμπειρία ςε αντίςτοιχα ζργα. Κατά τθν 

υλοποίθςθ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει ζντυπθ 

αναφορά, που κα αναφζρει το αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα και το πλάνο υλοποίθςθσ τθσ 

εγκατάςταςθσ και τθσ παραμετροποίθςθσ του λογιςμικοφ. 

ΝΑΙ 

  

6.5 

Μόνο για τθν υποςτιριξθ τισ θμζρεσ των εκλογϊν ο 

Ανάδοχοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ςυνεργάτεσ 

ςφμφωνα με τθν εντοπιότθτα και όχι μόνο δικό του 

ΝΑΙ 
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προςωπικό. Θ αμοιβι των ςυνεργατϊν κα 

περιλαμβάνεται ςτο τίμθμα του διαγωνιςμοφ και κα 

καταβλθκεί από τον ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του 

με ποιο τρόπο ζχει τθ δυνατότθτα να καλφψει τθν 

απαίτθςθ. Θα πρζπει να παραδϊςει λίςτα με ςτοιχεία των 

τοπικϊν ςυνεργατϊν του που είναι διατεκειμζνοι να 

ςυνεργαςτοφν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. Το ΤΕΕ διατθρεί το 

δικαίωμα να ελζγξει δειγματολθπτικά τουσ ςυνεργάτεσ 

και να βαρφνει τθ βακμολογία ανάλογα με τθν επάρκεια 

και τθ διακεςιμότθτά τουσ. 

6.6 

Για τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ που περιγράφονται 

παραπάνω (βλ. Ρίνακασ 6) κρίνεται απαραίτθτθ θ φυςικι 

παρουςία ενόσ (1) τουλάχιςτον ατόμου από το 

προςωπικό του Αναδόχου ςε κάκε εκλογικό τμιμα κακ’ 

όλθ τθν διάρκεια του 24ϊρου τθσ θμζρασ διενζργειασ των 

εκλογϊν και όςων μετζπειτα απαιτθκοφν για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ καταμζτρθςθσ των αποτελεςμάτων 

προκειμζνου να είναι άμεςθ θ αντιμετϊπιςθ 

οποιουδιποτε προβλιματοσ υλικοφ ι/και λογιςμικοφ 

παρουςιαςτεί. Το προςωπικό αυτό κα πρζπει να είναι 

εξειδικευμζνο ςτθν άριςτθ εγκατάςταςθ / 

παραμετροποίθςθ / χριςθ του Θ/Υ και των 

περιφερειακϊν ςυςκευϊν ςε επίπεδο υλικοφ (hardware) 

ΝΑΙ 
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και λογιςμικοφ (software) κακϊσ και τθσ αντίςτοιχθσ 

επιλογισ διαςφνδεςθσ του εκάςτοτε εκλογικοφ τμιματοσ 

(LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN). 

6.7 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ ςε ISO 

9001/2008 και ISO 27001/2013 για τθν αςφάλεια των 

πλθροφοριϊν. 

ΝΑΙ 
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Ρίνακασ 1 

Οικονομικισ προςφοράσ ανά είδοσ εξοπλιςμοφ - υπθρεςίασ 

 

α/α Είδοσ εξοπλιςμοφ - 

υπθρεςίασ 

Ροςότθτα Τιμι μονάδασ 

άνευ Φ.Ρ.Α. 

Σφνολο άνευ 

Φ.Ρ.Α.  

 Εξοπλιςμόσ - Λογιςμικό   

1 Ρροςωπικοί Υπολογιςτζσ  

180 

 

……………… 

 

………………. 

2 Σαρωτζσ διπλισ όψθσ  

20 

 

……………… 

 

………………. 

3 RDBMS ORACLE 11g 

Express Edition 

 

180 

 

……………… 

 

………………. 

   Συνολικι 

προςφερόμενθ 

τιμι εξοπλιςμοφ 

άνευ Φ.Ρ.Α. 

 

 

………...……… 

 
Τπηρεςίεσ 

  

4 Εγκατάςταςθ – ζλεγχοσ 

λειτουργίασ 

- -  

……………….. 

5 Τεχνικι υποςτιριξθ 

διενζργειασ 

καταμζτρθςθσ 

- -  

………...……… 

6 Καταγραφι ψθφιςάντων, 

ςάρωςθ και αναγνϊριςθ 

ψθφοδελτίων 

- - ………...……… 

   Συνολικι 

προςφερόμενθ 

τιμι υπθρεςιϊν 

άνευ Φ.Ρ.Α. 

 

 

………...……… 
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Ρίνακασ 2 

Συνολικισ Οικονομικισ προςφοράσ 

 

 Ολογράφωσ ςε ευρϊ Αρικμθτικά ςε 

ευρϊ 

Συνολικι προςφερόμενθ τιμι 

εξοπλιςμοφ άνευ Φ.Ρ.Α. 

 

…………………………..……... 

 

…………….. 

Φ.Ρ.Α.   

……………….………………… 

 

…………….. 

Συνολικι προςφερόμενθ τιμι 

υπθρεςιϊν άνευ 

 

……………….………………… 

 

…………….. 

Φ.Ρ.Α.   

……………….………………… 

 

…………….. 

Συνολικι προςφερόμενθ τιμι 

ςυμπεριλαμβανομζνου  του 

Φ.Ρ.Α. 

 

………………..………………... 

 

……………... 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IΙΙ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ 

Φορζα1)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ 

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………4 υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, 

πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, 

ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

                                                           

1
 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
 Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο 

ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014). 
4
               Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................…………………………………..5 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 

Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ ..................................................... 6  τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / 

Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

“(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............7 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω 

απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ 

τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά 

χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....................θμζρεσ 8 από τθν 

απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..9 

ι 

                                                           

5
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

6
Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του 

πδ 118/2007.  
7

Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α 
οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  
8
Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

9
ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ :Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά 

τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε 

ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ 

από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ 

Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν 

παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.3 τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ10. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

                                                           

10
 Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 

11
 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που 

λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 

αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ 

Φορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) 

..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. 

                                                           

1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ 

ςύμβαςησ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / 

Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του 

(Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά 

χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 

υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, 

                                                           

5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα 

οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 

του πδ 118/2007. 
7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8
  Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον 

χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) 

μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  
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ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που 

λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 

αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V.  ΡΙΝΑΚΑΣ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ονομαςία Εταιρείασ  

Ζτοσ    

Κφκλοσ Εργαςιϊν  

   

Βεβαιϊνω ότι τα παραπάνω ςτοιχεία είναι αλθκι.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 
Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

 
Θμερομθνία 
Γζννθςθσ: 

            /         / Τόποσ Γζννθςθσ:  

 
Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεφκυνςθ 
Κατοικίασ: 

   

    

    

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  

 

Κδρυμα Ρτυχίο Ειδικότθτα 
Θμερομθνία 
Απόκτθςθσ 
Ρτυχίου 

    

    

    

 

ΤΕΧΟΥΣΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ 

 

 

 

 

Θζςθ ι Ζργο Εργοδότθσ Κακικοντα 
Από: 
(μμ/εεεε) 
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ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ 
ΕΜΡΕΙΙΑ 

 

 

Θζςθ ι Ζργο Εργοδότθσ Κακικοντα 
Χρονικι Ρερίοδοσ  
(μμ/εεεε) 

    

    

    

    

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ  

Βεβαιϊνω ότι τα ανωτζρω δθλοφμενα ςτοιχεία είναι αλθκι. 

 

* θμερομθνία+ 

*υπογραφι ςτελζχουσ+ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII. ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ 

Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Α.Ε.) 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1 ΦΕΚ Σφςταςθσ 

2 

Επικυρωμζνο αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ με τα 
ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευκεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ 
αυτοφ, ι  επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον 
υπάρχει). 

3 
Ρρόςφατο (τριϊν μθνϊν) πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ. 

4 

Το Φ.Ε.Κ. ςτο οποίο δθμοςιεφκθκε θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
που διοικεί τθν εταιρεία, θ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα και θ αρμοδιότθτα 
εκπροςϊπθςισ τθσ. (Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ακόμθ δθμοςιευκεί το Φ.Ε.Κ. 
προςκομίηεται θ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ εταιρείασ και θ 
απόδειξθ κατάκεςθσ των ςχετικϊν εγγράφων ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 
ΓΕΜΘ). 

Σθμείωςθ: Εάν τθν προςφορά υπογράφει για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ 
φυςικό πρόςωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ, όπωσ αυτόσ 
προκφπτει από τα παραπάνω ζγγραφα, απαιτείται θ προςκόμιςθ επίςθμου 
αντίγραφου τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία 
παρζχεται θ ςχετικι πλθρεξουςιότθτα. 

 

Εταιρείεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1 

Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ 
εταιρείασ και τυχόν τροποποιιςεων του ι του τελευταίου κωδικοποιθμζνου 
καταςτατικοφ και αντίγραφα των Φ.Ε.Κ. όπου ζγιναν οι αντίςτοιχεσ 
δθμοςιεφςεισ. 

2 
Ρρόςφατο (τριϊν μθνϊν) πιςτοποιθτικό του Ρρωτοδικείου περί 
καταςτατικϊν τροποποιιςεων. 

3 

Επίςθμο αντίγραφο του πρακτικοφ Γενικισ Συνζλευςθσ για το διοριςμό 
διαχειριςτι, εάν αυτόσ δεν κακορίηεται ςτο καταςτατικό, ι Φ.Ε.Κ. 
δθμοςίευςισ του. (Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ακόμθ δθμοςιευκεί το Φ.Ε.Κ. 
προςκομίηεται θ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ εταιρείασ και θ 
απόδειξθ κατάκεςθσ των ςχετικϊν εγγράφων ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 
ΓΕΜΘ).  
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Ομόρρυκμεσ ι Ετερόρρυκμεσ Εταιρείεσ (Ο.Ε. ι Ε.Ε.) 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1 
Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ 
εταιρείασ και τυχόν τροποποιιςεων του ι του τελευταίου κωδικοποιθμζνου 
καταςτατικοφ.  

2 
Ρρόςφατο (τριϊν μθνϊν) πιςτοποιθτικό του Ρρωτοδικείου περί 
καταςτατικϊν τροποποιιςεων. 

Φυςικά Ρρόςωπα 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1 
Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και 
τυχόν μεταβολζσ. 

Οι Ενϊςεισ Εταιρειϊν ι κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινι προςφορά 
προςκομίηουν  υποχρεωτικά: 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

1 

Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα 
Δικαιολογθτικά, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό 
πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ) όπωσ 
περιγράφονται ανωτζρω. 

2 

Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ με το 
οποίο : 

o ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία  

o αναγράφεται και οριοκετείται με ςαφινεια το μζροσ του Ζργου που 
αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ 
Ρροςφοράσ,  

o δθλϊνεται ότι όλα τα Μζλθ αναλαμβάνουν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
κάκε ευκφνθ για τισ υποχρεϊςεισ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και ίδια για 
τθν εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, τουσ κανόνεσ 
τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, εκτζλεςθ του ζργου. 

o δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ 
όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader) 

o ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ 
για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ/ 
Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

3 

Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από 
το οποίο να προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ: 

o ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και 
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

o ςτο Διαγωνιςμό. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  VIII. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

 

                                                                        Ακινα …../…../2016 

      

                                                                                                                  Αρ. Ρρωτ……………… 

Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ του ΤΕΕ ςτισ 20.11.2016 ποςοφ ……………… πλζον ΦΡΑ 

Στθν Ακινα ςιμερα τθν   ……/……/2016 ςτα γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Κεντρικι Υπθρεςία), 

Νίκθσ 4, Τ.Κ 10248, Ακινα, μεταξφ των κατωτζρω ςυμβαλλομζνων: 

α) Του Νομικοφ Ρρόςωπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία Τεχνικό 

Επιμελθτιριο Ελλάδασ, που εδρεφει επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4, 10248 ΑΘΘΝΑ, ζχει 

αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου 090002260, υπάγεται ςτθ ΔΟΥ Δ’Ακθνϊν και 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο κ. Γεϊργιο Σταςινό, καλοφμενο εφ’ εξισ 

«Τ.Ε.Ε.» και  

β) Τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «……………………………….», με διακριτικό 

τίτλο «…………….», που κα καλείται ςτο εξισ ανάδοχοσ, εδρεφει ςτθν οδό  

………………………,  Ακινα με Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ ………………………και 

εκπροςωπείται  από τον κ. ……………………. του ………………….. με ΑΔΤ ………………….. 

κάτοικο ……………… 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 Τθν με αρ. Β1/Σ4/2016 (με ΑΔΑ: ΨΥΕΜ46Ψ842-Γ4Θ) απόφαςθ τθσ 

Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΤΕΕ για τθ ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν 

Ρρομθκειϊν για το ζτοσ 2016 

 Τθν με αρ. Α66/Σ22/2016 (ΑΔΑ:ΩΧΙΜ46Ψ842-ΘΙΛ) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ  του ΤΕΕ για τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

 Τθν με αρικμό ΔΟΥ/516/18.05.2016 (ΑΔΑ:60Γ646Ψ842-Β7Δ) ανάλθψθ 

υποχρζωςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εν λόγω δαπάνθσ & δζςμευςθσ 
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τθσ αναγκαίασ πίςτωςθσ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 

194/Α/22.11.10) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 

 Τθν υπ. αρικμ. πρωτ. ΤΕΕ …………../2016 Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ για το 

Εργο : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ του ΤΕΕ ςτισ 20.11.2016» 

 Τθν με αρ. ………./………/2016 (ΑΔΑ:) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ  του 

ΤΕΕ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ςτθν Ανάδοχο. 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

ΑΘΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ αφορά τθν προμικεια, εγκατάςταςθ και τεχνικι 

υποςτιριξθ του εξοπλιςμοφ και τον χειριςμό του λογιςμικοφ που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν εφρεςθ των ψθφοφόρων και καταγραφι των ψθφιςάντων 

και τθν ψθφιοποίθςθ και θλεκτρονικι καταμζτρθςθ των ψθφοδελτίων των εκλογϊν 

του ΤΕΕ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα 1 τθσ υπ. αρικμ. πρωτ. 

ΤΕΕ……………/2016 Διακιρυξθσ ωσ εξισ: 

1) Θ προμικεια εξοπλιςμοφ αφορά : 

180 Ρροςωπικοφσ Υπολογιςτζσ τφπου All-In-One (ενιαία μονάδα υπολογιςτι με 

οκόνθ) του ιδίου καταςκευαςτι  

20 ςαρωτζσ διπλισ όψθσ Fujitsu με αυτόματο τροφοδότθ εγγράφων (ADF) 

Εξοπλιςμό διαςφνδεςθσ 

2) Θ προμικεια λογιςμικοφ αφορά: 

Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 7 Professional 32 ι 64bit για κάκε προςωπικό 

υπολογιςτι με δικαίωμα αναβάκμιςθσ ςε Windows 10 Professional 64bit εφ’ όςον 

το επικυμεί το ΤΕΕ 

RDBMS Oracle Express Edition 11g για κάκε προςωπικό υπολογιςτι 

        3) Οι υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ αφοροφν: 

Μεταφορά του εξοπλιςμοφ και εγκατάςταςθ ςτα εκλογικά τμιματα που 

αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα 1 τθσ υπ.αρικμ πρωτ. ΤΕΕ ………………./2016 

Διακιρυξθσ 10 θμζρεσ πριν τθν διενζργεια των εκλογϊν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να ςυνδζςει ςτουσ Θ/Υ που κα προμθκεφςει και τον περιφερειακό εξοπλιςμό 

(scanner, εκτυπωτζσ και εφ’ όςον απαιτθκεί και UPS). Σε ςυνεννόθςθ με το ΤΕΕ κα 
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πρζπει να εγκαταςτιςει, εκτόσ από το νζο περιφερειακό εξοπλιςμό, και τον 

υπάρχοντα εξοπλιςμό (εκτυπωτζσ και scanner) που ιδθ ζχει το ΤΕΕ και ο οποίοσ κα 

είναι διακζςιμοσ, με ευκφνθ του ΤΕΕ, ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ. 

Αναλυτικά ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει: 

Σε όλα τα εκλογικά τμιματα τουσ νζουσ Θ/Υ ςφμφωνα με τισ  απαιτοφμενεσ 

προδιαγραφζσ 

Σε 20 εκλογικά τμιματα τουσ νζουσ ςαρωτζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςτα 

υπόλοιπα εκλογικά τμιματα τουσ ςαρωτζσ που κα παραχωριςει το ΤΕΕ (Fujitsu fi 

5220-C, Fujitsu fi 6130) 

Σε όλα τα εκλογικά τμιματα τουσ εκτυπωτζσ που κα παραχωριςει το ΤΕΕ (Lexmark 

E340, Lexmark E360, HP M401dn, HP P1606dn ι άλλο) 

Το ΤΕΕ κα παραδϊςει ςτον Ανάδοχο πίνακεσ που κα αναφζρουν για τθν κάκε πόλθ 

τον χϊρο παράδοςθσ – εγκατάςταςθσ, τθν ποςότθτα και το είδοσ του εξοπλιςμοφ 

που κα παραδϊςει ο ίδιοσ,  τθν ποςότθτα και το είδοσ του εξοπλιςμοφ που κα του 

παραδϊςει το ΤΕΕ και πίνακα ελζγχου τθσ ςυνολικισ εγκατάςταςθσ και 

διαςφνδεςθσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ ςε εξοπλιςμό που κα παράςχει το ΤΕΕ ο 

Ανάδοχοσ δεν φζρει ευκφνθ αλλά είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει 

εναλλακτικό εξοπλιςμό που κα του παραςχεκεί από το ΤΕΕ και να τον υποςτθρίξει 

κατά τθν διαδικαςία τθσ καταμζτρθςθσ 

Εγκατάςταςθ όλων των παραπάνω αναφερόμενων αδειϊν λογιςμικοφ ςτα 

αντίςτοιχα υπολογιςτικά ςυςτιματα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΤΕΕ 

Ραραμετροποίθςθ των ςυςτθμάτων διαςφνδεςθσ (LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN) 

ανάλογα με τθν γεωγραφικι κζςθ του εξοπλιςμοφ (εξειδικεφεται ςε αντίςτοιχο 

πίνακα) και δοκιμι τθσ διαςφνδεςθσ. Οι κωδικοί πρόςβαςθσ και θ αρικμοδότθςθ 

του δικτφου κα δοκοφν από το ΤΕΕ 

Εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ του λογιςμικοφ υλοποίθςθσ VPN  το οποίο κα 

παρζχει το ΤΕΕ 

Εγκατάςταςθ μζρουσ του λογιςμικοφ του ΤΕΕ που αφορά το λογιςμικό ςάρωςθσ, 

αναγνϊριςθσ και ελζγχου των ψθφοδελτίων και το λογιςμικό ζκδοςθσ των 

αποτελεςμάτων τοπικά ςτα εκλογικά τμιματα 

Τθν αποςυναρμολόγθςθ του εξοπλιςμοφ, τθ ςυςκευαςία του, τθν καταμζτρθςι του 

και τθ μεταφορά του ςτα Κεντρικά Γραφεία του ΤΕΕ ςτθν Ακινα, με μεταφορικι 

εταιρεία ι εταιρεία ταχυμεταφορϊν που κα υποδειχκεί από το ΤΕΕ περίπου δζκα 

16PROC004820965 2016-07-21



 

92 

 

(10) θμζρεσ πριν από τθν διενζργεια των εκλογϊν. Το κόςτοσ τθσ μεταφοράσ αυτισ 

κα καλυφκεί από το ΤΕΕ. 

4) Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ αφοροφν: 

Τθν άρςθ βλαβϊν του εξοπλιςμοφ ςτα εκλογικά τμιματα ςε χρόνουσ απόκριςθσ, 

που δίνονται ςτον αντίςτοιχο πίνακα του Ραραρτιματοσ 1 τθσ υπ.αρικμ. πρωτ. ΤΕΕ 

…………../2016 Διακιρυξθσ. Για τον ςκοπό αυτό ο ανάδοχοσ κα διακζςει το 

κατάλλθλο προςωπικό ςε αντίςτοιχθ διαςπορά, ζτςι ϊςτε να καλυφκοφν όλα τα 

εκλογικά τμιματα. Το χρονικό διάςτθμα κάλυψθσ κα είναι: θ θμζρα διενζργειασ 

των εκλογϊν, θ προθγοφμενθ και οι 2 επόμενεσ. Θ υποςτιριξθ κα παρζχεται κακ’ 

όλθ τθν διάρκεια του 24ϊρου και για τισ 4 θμζρεσ. 

Τθν καταγραφι με ειδικό λογιςμικό των ψθφιςάντων κακόλθ τθν διάρκεια τθσ 

ψθφοφορίασ. Θ διαδικαςία περιλαμβάνει τθν εφρεςθ του ψθφοφόρου από τον 

θλεκτρονικό κατάλογο, τθν ταυτοποίθςι του και τθν καταχϊρθςθ ότι ψιφιςε. 

Επίςθσ κα εκδίδονται περιοδικζσ καταςτάςεισ ψθφιςάντων και κατά το τζλοσ τθσ 

ψθφοφορίασ οριςτικοποίθςθ του καταλόγου ψθφιςάντων και εκτφπωςι του. Θ 

υπθρεςία αυτι κα παραςχεκεί ςε κάκε εκλογικό τμιμα από τισ 07:00 το πρωί τθσ 

θμζρασ διενζργειασ των εκλογϊν μζχρι περίπου τισ 19:00 (με δυνατότθτα 

ολιγόωρθσ παράταςθσ ςε περίπτωςθ κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ ψθφοφόρων). 

Τθν ςάρωςθ των ψθφοδελτίων τθν θμζρα διενζργειασ των εκλογϊν κατά τθν 

διαδικαςία καταμζτρθςθσ των αποτελεςμάτων. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ κα 

διακζςει προςωπικό ζνα (1)  τουλάχιςτον άτομο ςε κάκε εκλογικό τμιμα το οποίο 

κα εκπαιδευτεί με τθν εποπτεία και τθν πιςτοποίθςθ του ΤΕΕ ςτθν λειτουργία όλου 

του περιβάλλοντοσ διενζργειασ των εκλογϊν (καταγραφι ψθφιςάντων και ςάρωςθ 

και αναγνϊριςθ ψθφοδελτίων). Το προςωπικό αυτό κα είναι διακζςιμο μία ϊρα 

(περίπου 06:00 π.μ) πριν τθν ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ και μζχρι το τζλοσ τθσ 

καταμζτρθςθσ και τθσ ζκδοςθσ των αποτελεςμάτων ςε κάκε εκλογικό τμιμα. 

Για τισ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ που περιγράφονται παραπάνω ςυμφωνείται θ 

φυςικι παρουςία ενόσ (1) τουλάχιςτον ατόμου από το προςωπικό του αναδόχου 

κακ’ όλθ τθν διάρκεια του 24ϊρου τθσ θμζρασ διενζργειασ των εκλογϊν και όςων 

μετζπειτα απαιτθκοφν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταμζτρθςθσ των αποτελεςμάτων 

προκειμζνου να είναι άμεςθ θ αντιμετϊπιςθ οποιουδιποτε προβλιματοσ υλικοφ 

ι/και λογιςμικοφ παρουςιαςτεί. Το προςωπικό αυτό κα πρζπει να είναι 

εξειδικευμζνο ςτθν άριςτθ εγκατάςταςθ / παραμετροποίθςθ / χριςθ του Θ/Υ και 

των περιφερειακϊν ςυςκευϊν ςε επίπεδο υλικοφ (hardware) και λογιςμικοφ 

(software) κακϊσ και τθσ αντίςτοιχθσ επιλογισ διαςφνδεςθσ του εκάςτοτε 

εκλογικοφ τμιματοσ (LAN, WLAN, DSL, 3G/4G, PSTN). 
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Ο εξοπλιςμόσ κα είναι καινοφργιοσ και να παραδοκεί εγκατεςτθμζνοσ ςτουσ 

χϊρουσ που κα υποδείξει το ΤΕΕ. Οι ρυκμίςεισ του εξοπλιςμοφ κα υποδειχκοφν από 

το προςωπικό του ΤΕΕ.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει όλα τα υλικά για τθν πλιρθ λειτουργία των 

ςυςτθμάτων και θ ευκφνθ του ΤΕΕ περιορίηεται ςτθν παροχι δικτφου κατάλλθλθσ 

θλεκτρικισ ιςχφοσ, Ethernet, Wireless Ethernet, ΑDSL ι PSTN. Πλα τα παραπάνω 

δίκτυα κα είναι ιδθ εγκαταςτθμζνα ςε απόςταςθ μερικϊν μζτρων από τον χϊρο 

που κα διατεκεί. 

ΑΘΟ 2 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τον νζο εξοπλιςμό εντόσ είκοςι πζντε 

(25) θμερολογιακϊν θμερϊν από  τθν υπογραφι τθσ παροφςασ. Σε κάκε περίπτωςθ οι 

παραπάνω θμερομθνίεσ παράδοςθσ δεν μποροφν να υπερβοφν τθν 14/11/2016 

Θ διάρκεια των υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ ορίηεται από τισ 19/11/2016 ζωσ και τισ 

23/11/2016. 

Σε περίπτωςθ μετάκεςθσ τθσ θμερομθνίασ των εκλογϊν από τθν προκακοριςμζνθ 

(20.11.2016), το ΤΕΕ ζχει το δικαίωμα να μετακζςει ανάλογα και τθν θμερομθνία 

παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ και των λοιπϊν υπθρεςιϊν χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 

του Αναδόχου. 

ΑΘΟ 3 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ - ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΘΣ ΤΟΥ 

ΤΙΜΘΜΑΤΟΣ 

Οι φάςεισ του ζργου και προγραμματιςμόσ παραλαβισ και καταβολισ του 

τιμιματοσ είναι ο εξισ: 

Φάςθ Ραραλαβι – Καταβολι τιμιματοσ 

Ραράδοςθ εξοπλιςμοφ με 

εγκατεςτθμζνο λογιςμικό ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ του ΤΕΕ 

 

Καταβολι του 70% τθσ αξίασ του 

εξοπλιςμοφ 

Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και 

ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ 

Καταβολι του υπόλοιπου 30% τθσ αξίασ του 

εξοπλιςμοφ και των υπθρεςιϊν 

εγκατάςταςθσ 
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Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των 

εκλογικϊν τμθμάτων  

Καταβολι τθσ αξίασ των υπθρεςιϊν 

υποςτιριξθσ 

 

ΑΘΟ 4 

ΤΙΜΘ 

Θ αμοιβι που δικαιοφται ο ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ 

παροφςασ και τθσ με αρ πρωτ. ………../..…./2016 διακιρυξθσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, ανζρχεται ςτο ποςό των ……………………………..(………………… €) πλζον ΦΡΑ 

ποςοφ ………………………..ιτοι ςτο ςυνολικό ποςό των……………………………………… ςτο 

οποίο περιλαμβάνονται όλεσ οι τυχόν επιβαρφνςεισ και νόμιμεσ κρατιςεισ. 

ΑΘΟ 5 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ 

παροφςασ, ακολουκοφμενθσ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 35 του Ρ.Δ 118/07, υπό 

τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ προςκόμιςθσ από τον ανάδοχο των 

απαιτοφμενων από το Νόμο δικαιολογθτικϊν. 

H δαπάνθ βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του ΤΕΕ με ΚΑΕ ………………….. 

ΑΘΟ 6 

ΡΟΙΟΤΙΚΘ – ΡΟΣΟΤΙΚΘ ΡΑΑΛΑΒΘ 

Θ παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ. 

Για τθν καταβολι τθσ ανωτζρω αμοιβισ θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ςφνταξθ και 

κατάκεςθ προσ το ΤΕΕ ζκκεςθσ παραδοτζων / πεπραγμζνων πριν τθν καταβολι τθσ 

κάκε δόςθσ. 

Θ πιςτοποίθςθ τθσ παροχισ των παραπάνω υπθρεςιϊν από τθν Ανάδοχο ςτο ΤΕΕ κα 

γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του ΤΕΕ, όπωσ αυτι ορίςτθκε με τθν 

υπ’ αρ. Β1.Σ4.2016 (ΑΔΑ: ΨΥΕΜ46Ψ842-Γ4Θ) απόφαςθ τθσ ΔΕ του ΤΕΕ, θ οποία κα 

βεβαιϊνει τθν καλι εκτζλεςθ. Οι Υπεφκυνοι Ραραλαβισ κα ελζγξουν αν θ Ανάδοχοσ 

εκτζλεςε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και κα προβοφν εγγράφωσ ςε 

ςυςτάςεισ και υποδείξεισ ςε αυτιν εφόςον διαπιςτωκεί απόκλιςθ. Θ Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί εγκαίρωσ και προςθκόντωσ προσ τισ ανωτζρω 

υποδείξεισ και ςυςτάςεισ εφόςον προκφψουν. 
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ΑΘΟ 7 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Ο Ανάδοχοσ  παρζχει Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ 3 ετϊν για το ςφνολο του 

εξοπλιςμοφ και των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων. Κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

εγγφθςθσ πρζπει να αντικακιςτά οποιοδιποτε ελαττωματικό εξάρτθμα ι όλο το 

ςφςτθμα, αν αυτό κρικεί απαραίτθτο, με ανταπόκριςθ μίασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ 

μετά από κλιςθ του τεχνικοφ τμιματοσ του ΤΕΕ. Θ παροχι των υπθρεςιϊν τθσ 

εγγφθςθσ κα παρζχεται ςτον χϊρο του ΤΕΕ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να αποδείξει ότι 

ζχει τθν δζςμευςθ του καταςκευαςτι για τθν παροχι ανταλλακτικϊν και λοιπϊν 

υπθρεςιϊν για το απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα. Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό 

διάςτθμα, κα παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε διορκωτικζσ εκδόςεισ των 

λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και τεχνικι βοικεια μζςω του διαδικτφου από τον 

καταςκευαςτικό οίκο. Επίςθσ για τον χρόνο μετά τθν περίοδο εγγφθςθσ πρζπει να 

δοκεί  δείγμα ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ και ποςοςτιαίο ετιςιο αντίτιμο επί τθσ 

αρχικισ αξίασ του εξοπλιςμοφ. 

ΑΘΟ  8 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατατζκθκε από τον 

ανάδοχο μεταφορζα θ με αρικμό ………………… εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, 

ποςοφ ……………………………Ευρϊ και …………………… Λεπτϊν (……………………€), τθσ 

Τράπεηασ  Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων . Θ εγγφθςθ κα επιςτραφεί μετά τθν 

πλιρθ εκπλιρωςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΘΟ 9 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει 

ετοιμότθτα και να μεριμνά για τθ ςυνζπεια και ςυνζχεια του ζργου, ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί θ μζγιςτθ δυνατι αποτελεςματικότθτά του και να επιτευχκεί θ 

ολοκλιρωςθ του ζργου που αναλαμβάνει. Ειδικότερα: 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται 

ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του 

οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει 

πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το 

ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ 

Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν 

τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του 

ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν 

ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι 

δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 

οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 

Το απαςχολοφμενο προςωπικό ςτο ζργο κα είναι αποκλειςτικά προςωπικό του 

Αναδόχου και ουδεμία ςχζςθ κα ζχει με το ΤΕΕ, 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται ελζγχουσ από τα αρμόδια 

εκνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. 

ΑΘΟ 10 

ΕΚΧΩΘΣΘ – ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε τρίτο, οφτε να ανακζτει 

υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε 

να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ.  

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ προβεί ςε τζτοια ενζργεια, χωρίσ τθ ςχετικι ζγγραφθ 

ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

ΑΘΟ 11 

ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο 

Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ 

γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 

κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων του.  

Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του 

Ζργου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία 

που τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι 

πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά 

φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ 

εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ 

Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ, 

διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα 

μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ. 

ΑΘΟ 12 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε 

διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά, που μπορεί να προκφψει μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ και των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ι του Αναδόχου του διαγωνιςμοφ 

είτε κατά τθ διαδικαςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είτε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

Σφμβαςθσ, υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων 

και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

ΑΘΟ 13 

ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ – ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τθν Τεχνικι 

Ρροςφορά του και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και του Ραραρτιματοσ 

αυτισ.Θ Επιτροπι Ραραλαβισ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, θ οποία 

αποτελείται από υπαλλιλουσ του ΤΕΕ, κα ελζγχει τον τρόπο με τον οποίο ο 

Ανάδοχοσ εκτελεί τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και κα προβαίνει εγγράφωσ ςε 

ςυςτάςεισ και υποδείξεισ ςε αυτόν εφ’ όςον διαπιςτωκεί απόκλιςθ. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςε άμεςθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ ανωτζρω ςυςτάςεισ και υποδείξεισ.  

Σε περίπτωςθ που, με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ 

θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ 

ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει ωσ ποινικι 

ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ ποςοςτό 0,5% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των  

16PROC004820965 2016-07-21



 

98 

 

παραδοτζων που κακυςτεροφν, εφόςον αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν 

οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου, άλλωσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ του 

το ποςό των χιλίων ευρϊ (1.000,00 €) και μζχρι του ποςοφ των πζντε χιλιάδων 

ευρϊ (5.000,00 €). 

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ του ΤΕΕ καταρτίηει Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ των υπθρεςιϊν 

τθσ παροφςασ ςτο τζλοσ κάκε μινα. Θ ίδια Επιτροπι καταρτίηει Ρρωτόκολλο 

Οριςτικισ Ραραλαβισ κατά τθ λιξθ του ςυμφωνθμζνου χρόνου παροχισ των 

υπθρεςιϊν. 

Σε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ ι μθ προςικουςασ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν τθσ 

παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με Απόφαςθ τθσ Δ.Ε. του ΤΕΕ και 

καταπίπτει ςε βάροσ του θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, το ΤΕΕ διατθρεί το δικαίωμα να αξιϊςει από αυτόν τθν καταβολι 

αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε ηθμία, άμεςθ ι ζμμεςθ, υποςτεί. 

Θ Δ.Ε. του ΤΕΕ δφναται να ανακζςει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον αμζςωσ 

επόμενο μειοδότθ. 

ΑΘΟ 14 

ΚΥΩΣΕΙΣ 

Για κάκε παράβαςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, θ αρμόδια επιτροπι 

επιβάλλει τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ 

Ο ΡΟΕΔΟΣ 

 

 

Γιϊργοσ Ν. Σταςινόσ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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