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          ΑΓΑ: ΦΓΔ4ΟΡΣΗ-ΑΣ5 

         Αξ. πξση.: 2732/24-04-2019 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

(ΠΛΗΡΔ ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ) 

«Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο (Identity and 
Access Management) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-
ηηκήο, ζπλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ κέρξη εμήληα ρηιηάδσλ επξψ (60.000,00.€) ρσξίο ΦΠΑ. 

Ζ αλψλπκε αλαπηπμηαθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ», ε 
νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα απνθαιείηαη γηα ιφγνπο ζπληνκίαο «ΓΑΔΜ Α.Δ.» ή «ΦΟΡΔΑ 
ΑΝΑΘΔΗ» 

Έρνληαο ππφςε:  

1.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο εηαηξείαο, 

2.- Σν γεγνλφο φηη ζην πιαίζην ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ππ’ αξηζκ. πξση.: ΑΠ. 
260100/17-10-2018 κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ., πνπ αθνξά ζην 
έξγν «Γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ θεληξηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηνλ 
Δπξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ GDPR (General Data 
Protection Regulation) γηα ην Γήκν Αζελαίσλ», ε ΓΑΔΜ έρεη αλαιάβεη, κεηαμχ άιισλ, λα 
πινπνηήζεη πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ θεληξηθψλ ππνινγηζηηθψλ 
ζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θεληξηθνχ ηζηφηνπνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, 
κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ Γεδνκέλσλ γηα ην  Γήκν Αζελαίσλ, ψζηε απηά λα 
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο, νη Τπεξεζίεο ηνπ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ.  

3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν . 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α ́/8.8.16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
4.- Σελ ππ’ αξηζ. 11/23.04.2019 Θ.2 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο γηα ηελ 
έγθξηζε ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Σε δηελέξγεηα ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη 
πξφζβαζεο (Identity and Access Management) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» µε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηεο 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο, ζπλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ κέρξη εμήληα ρηιηάδσλ επξψ 
(60.000,00.€) ρσξίο ΦΠΑ». 
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πλνπηηθά ηνηρεία Έξγνπ 

Φνξέαο 
Αλάζεζεο/Αλαζέηνπζα Αξρή 

«Γήκνο Αζελαίσλ Αλψλπκε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία 
Μεραλνγξάθεζεο θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ ΟΣΑ» κε ην 
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΑΔΜ Α.Δ.» 

Σίηινο Έξγνπ «Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη 
πξφζβαζεο (Identity and Access Management) γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» 

Σφπνο παξάδνζεο Σα  Γξαθεία ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. ζηελ Αζήλα, νδφο Ληνζίσλ αξ, 22 
(Α΄ Όξνθνο) ή φπνηνο άιινο ρψξνο ππνδεηρζεί απφ ΓΑΔΜ Α.Δ.  

Δίδνο χκβαζεο  χκβαζε Πξνκήζεηαο θαη Τπεξεζηψλ Δγθαηάζηαζεο 
Λνγηζκηθνχ  

Δίδνο Γηαδηθαζίαο πλνπηηθφο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ηνλ εληαίν 
Καλνληζκφ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ., ηε ζρεηηθή 
Ννκνζεζία θαη κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

Κξηηήξην Αλάζεζεο H πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 
βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο 

Πξνυπνινγηζκφο 74.400,00 Δπξψ κε ΦΠΑ (60.000,00 Δπξψ ρσξίο ΦΠΑ) 

Υξφλνο Τινπνίεζεο θαη 
Παξάδνζεο Πξνκήζεηαο – 
Γηάξθεηα Έξγνπ 

Ζ Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ 
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο Τπεξεζηψλ 
κε ηε ΓΑΔΜ Α.Δ. 

Ηκεξνκελία Απνζηνιήο γηα 
Γεκνζίεπζε 

25/04/2019 

Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο 
ζηνλ Ηκεξήζην Σχπν 

25/04/2019 

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία θαη 
Ώξα Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

14/05/2019 θαη ψξα 10.00 πκ 

Σφπνο Καηάζεζεο 
Πξνζθνξψλ 

Γξαθεία έδξαο ΓΑΔΜ Α.Δ. νδφο Ληνζίσλ αξ. 22, Σ.Κ. 104 38 
Αζήλα (Α’ Όξνθνο) 

Ηκεξνκελία θαη Ώξα 
Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ 

14/05/2019 θαη ψξα 13.00. 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Φνξέα: 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ (ΓΑΔΜ Α.Δ.) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ΟΓΟ : ΛΙΟΙΧΝ ΑΡ. 22 

104 38 ΑΘΗΝΑ 

Αξκφδηνο: θ. ΝΙΚΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ 

Σει: 214 406 2700 εζση. 320 

Φαμ: 210 5278083 

e-mail: daem@daem.gr 

www.daem.gr 

Οη επηθεθαιίδεο θαη νη ηίηινη ησλ άξζξσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο 
θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο Γηαθήξπμεο.  

mailto:daem@daem.gr
http://www.daem.gr/
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ΜΔΡΟ Α. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Α.1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Γηαγσληζκνχ 

Α.1.1. Αληηθείκελν 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα 
Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο (Identity and Access Management) γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» φπσο ην πξνο πξνκήζεηα είδνο Λνγηζκηθνχ 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Μέξνο Β΄, ζηνπο αληίζηνηρνπο Πίλαθεο Σερληθήο 
πκκφξθσζεο θαη νη Τπεξεζίεο αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην 
ζχλνιν ηνπ δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ή 
φπνπ αιινχ ηνπ δεηεζεί απφ ηε ΓΑΔΜ Α.Δ., θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

Γίλνληαη δεθηέο Πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ Έξγνπ. 

Α.1.2. Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ 
θαη ηεηξαθνζίσλ Δπξψ (74.400,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ: 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 
ΦΠΑ: 60.000,00 €). 

Α.1.3. Όξγαλα θαη Δπηηξνπέο (Γηαθπβέξλεζε ηνπ Έξγνπ) 

Σα βαζηθά φξγαλα θαη νη επηηξνπέο πνπ ζα επηθνξηηζζνχλ κε ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ 
έξγνπ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ 

Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα νξηζηεί «Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ)». Ζ ΔΠΠΔ ζα νξηζηεί κεηά ηελ θαηαθχξσζε 
ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν. 

Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΠΔ απνηειεί ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη ε 
ηκεκαηηθή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ παξφληνο Έξγνπ.   

 Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Έξγνπ 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πνπ ζα απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα νπνία ζα νξηζηνχλ απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο ηειεπηαίαο, θαη ζα 
αλαιάβεη ηηο θάησζη ελέξγεηεο: 

 Σελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

 Σελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 
ππνςεθίσλ αλαδφρσλ. 

 Σελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ πέξαζαλ ην ζηάδην ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 

 Σελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
ηνπ Αλάδνρνπ πνπ μερψξηζε απφ ηηο δχν παξαπάλσ θάζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζα ζπληάζζεη έλα 
πξαθηηθφ πξνο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ ηειηθή 
επηθχξσζε ησλ απνθάζεψλ ηεο Δπηηξνπήο. 

 Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ζα απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ηα νπνία ζα νξηζηνχλ απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο ηειεπηαίαο. Θα είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ ελζηάζεσλ επί ηεο δηαθήξπμεο θαη επί ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο θάζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο 
κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

Σα κέιε πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ζα είλαη δηάθνξα 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. 

Μεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ζα 
εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο πξνο ην δίθαην ηεο έλζηαζεο ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ.  

Α.1.4. Ννκηθφ θαη Θεζκηθφ Πιαίζην 

Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηεο θαη, αλαινγηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά, κε ηηο 
παξαθάησ δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχνπλ: 

1. Σνλ εληαίν θαλνληζκφ πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ ηεο Αλαζέηνπζαο, 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α ́/8.8.16) «Δεκόζηες Σσκβάζεης Έργφλ, 
Προκεζεηώλ θαη Υπερεζηώλ προζαρκογή ζηης Οδεγίες 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)» 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 381748/27-12-2017 Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κεηαμχ ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ., «Πξνγξακκαηηθή GDPR», 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 11/23.04.2019 Θ.2 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο γηα ηελ 
έγθξηζε ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

A.1.5. Γεληθέο Αξρέο 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί 
ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ Πξνθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη 
εκπεηξία. 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη Πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, 
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξνθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δπηηξνπήο, παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, είλαη 
αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηε Πξνθήξπμε ή/θαη 
αηξέζεηο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή 
πξφηαζε πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξά γηα κέξνο ηνπ Έξγνπ δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

A.1.6. Γεκνζίεπζε Γηαγσληζκνχ 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηε «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη παξάιιεια ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.daem.gr. 
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A.1.7 Λήςε Δγγξάθσλ 

Ζ δηάζεζε ηεο Πξνθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο (Λ. Ληνζίσλ 22, 
Αζήλα ΣΚ 104 38) γηα φιν ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηαξθεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο 
Πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Α.1.9. ηεο παξνχζαο. Οη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ην πιήξεο θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη κεηαμχ ησλ σξψλ 09:00’–14:00’. Ζ παξαιαβή ηεο 
πξνθήξπμεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε courier, κε δαπάλεο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ. 

ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο πξνθήξπμεο κέζσ courier ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ 
θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο. 

Γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε 
δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε θαη ζαθή γλψζε θαη έρεη απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν 
ησλ φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή 
απνθξνχζεηο φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο ή ησλ Πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε δηεχζπλζε 
www.daem.gr  ζηα Νέα θαη Αλαθνηλψζεηο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Ζ ΓΑΔΜ Α.Δ. δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ 
αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο 
νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο 
πξνζθέξνληεο. 

Οη πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε 
ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

A.1.8. Υξνλνδηάγξακκα 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ θαη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ ηεο πινπνίεζεο: 

Τπνβνιή Πξνζθνξψλ: 14/05/2019 (κέρξη 10.00 πκ). 

Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ: 14/05/2019 (ψξα 13.00). 

Τπνγξαθή χκβαζεο: Γέθα (10) εκέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο 
ζηνλ ππνςήθην πνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο. 

Υξφλνο Τινπνίεζεο θαη 
Παξάδνζεο Πξνκήζεηαο – 
Γηάξθεηα Έξγνπ 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ζε δεθαπέληε 
(15) εκέξεο  απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 
χκβαζεο Τπεξεζηψλ κε ηε ΓΑΔΜ Α.Δ. 

A.1.9 Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία  Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ:  

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ, ην αξγφηεξν κέρξη 14ε Ματνπ 2019 θαη ψξα 
10.00 πκ.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ.  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

A.2. Γηθαίσκα πκκεηνρήο – Γηθαηνινγεηηθά 

A.2.1. Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

http://www.daem.gr/
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Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή Δλψζεηο 
θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ: 

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ 
Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ), ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ 
ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2513/97 (ΦΔΚ Α΄139) ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ 
.Γ.., ή  

 είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε 
ηελ Δ.Δ., ή 

 έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ 
θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε .Γ.. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή 
ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ 
έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ,  

ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο A.2.3 
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη A.2.6 Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα 
πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 
θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

A.2.2. Απνθιεηζκφο πκκεηνρήο 

Γελ έρνπλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο. 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ A.2.3 Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο. 

 Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ A.2.6 Διάρηζηεο 
Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο. 

 Όζνη έρνπλ ηηκσξεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 
4412/2016, κε ηε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. 

 Όζνη ππνςήθηνη Αλάδνρνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Άξζξν 73§1 Ν. 4412/2016, ήηνη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη 
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φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 
ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 
εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 
αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 
εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 Βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
ή αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο 
εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

 Κηλήζεθε ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο ή 
νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο θαη 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 
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 Καηαδηθάζζεθε γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ παξέρνληνο 
ππεξεζίεο, βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. 

 Έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε 
κέζν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. 

 Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο 
ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο 
παξαπάλσ θπξψζεηο. 

 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. 

 Όζα πξφζσπα θπζηθά ή λνκηθά, κεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ξφιν (σο κέινο 
έλσζεο/θνηλνπξαμίαο/, αηνκηθά σο ππνςήθηνη αλάδνρνη ή σο ππεξγνιάβνη ή σο 
εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο) ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνςήθηα ζρήκαηα. 

A.2.3. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

A.2.3.1. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ ην θάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» κε ηα αθφινπζα: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε θαη ην ππφδεηγκα. 

2 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή 
ππνδνκή, ην ηπρφλ απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ Τπνςεθίνπ. 

3 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 πνπ ζα θέξεη 
εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε 
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, ζηελ νπνία 
ν ππνςήθηνο: 

 ζα πεξηιακβάλεη θαηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ, 
αληίζηνηρσλ έξγσλ, ηα νπνία πινπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία (2015, 
2016 θαη ην έηνο 2017), κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ 
πινπνίεζεο θαη ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη  

 ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα Τπεξγνιάβσλ θαζψο θαη ηηο 
ζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ θαη νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ αξ. Α.2.6. 

4 Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 
ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ 
νξίσλ, Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο (Όπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα “νηθνλνκηθφ θνξέα” 
ελλνείηαη ν Πξνζθέξσλ). Σν ΣΔΤΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή σο 
επηζπλαπηφκελν έγγξαθν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζηε δηεχζπλζε 
www.daem.gr. 
Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ππνγξάθεηαη απφ ην/ηα 
θπζηθφ/ά πξφζσπν/α, ηα νπνία είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη 
θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

http://www.daem.gr/




9 

 

ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. (Πξβι. 
Καλνληζκφ (ΔΔ) 2017/6 & Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) ε 
πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρνπλ 
ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΣΔΤΓ, ππνγξάθνπλ ζην Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο 
ηνπ ίδηνπ (θαη φρη δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε ππνγξάθνληα) ΣΔΤΓ. 
Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

5 Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ 
Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν δηαηππψζεσλ 
δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 

6 Πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ζε πεξίπησζε 
Α.Δ., ή απφθαζε ησλ Γηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε ΔΠΔ ή ΟΔ ή ΔΔ κε ηελ νπνία: 
α) Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ απηνηειψο ή ζε θνηλνπξαμία ή 
έλσζε, 
β) Οξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε εμνπζία λα ππνγξάθεη δεζκεπηηθά γηα ηνλ 
ζπκκεηέρνληα φια ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθνξά. 
Οη παξαπάλσ (α & β) απαηηήζεηο δελ ηίζεληαη αλ ε εμνπζία ηνπ ππνγξάθνληνο 
πξνο εθπξνζψπεζε θαη ζπκκεηνρή εηδηθά ζε Γηαγσληζκνχο βαζίδεηαη ζην 
θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
(ΦΔΚ, θιπ) θαη έρεη ππνβιεζεί ζην θάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ».  
Οη δηαγσληδφκελνη θπζηθά πξφζσπα (είηε κεηέρνπλ κεκνλσκέλα είηε σο κέιε 
ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ) δελ πξνζθνκίδνπλ ηέηνην πξαθηηθφ. 
Σα δηαγσληδφκελα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ απφθαζε ηνπ 
θαηά ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ηνπ δηνηθνχληνο απηφ νξγάλνπ, πεξί ζπκκεηνρήο 
ζην δηαγσληζκφ θαη δηνξηζκνχ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 

7 πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα ηνπ Μέξνπο Β΄ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

8 Σα Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
ηνπ άξζξνπ Α.2.6.3 

9 Σν απαξαίηεην ηεθκεξησηηθφ πιηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 
Α.2.6. ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

10 Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ 
Πξνζθνξά ή/θαη ζα παξαζηεί θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο θαη ζε φια ηα ζηάδηα 
ηεο δηαδηθαζίαο 

A.2.3.2. Οη Δλψζεηο/Κνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέξε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπν εηδηθά 
εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 
ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ. 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

1 Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα 
αλαθεξφκελα ζηνλ αλσηέξσ Πίλαθα. 

2 πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ: 
 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 
θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ην 
εηδηθφ κέξνο ηεο κε ην νπνίν απηφ ζα αζρνιεζεί ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ, 
 λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε 
φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο (leader), 
 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ 
κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 
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Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηνπ Φνξέα Αλάζεζεο. 

3 Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα: 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζην δηαγσληζκφ θαη 

 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

4 Δθφζνλ ε Πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο, πξάμε παξνρήο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην πξφζσπν πνπ 
ππνγξάθεη ή/ θαη ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ή/ θαη είλαη παξφλ θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο κε 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

 

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο / Γηεπθξηλίζεηο 

Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο: 

 Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο επζχλεηαη 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηελ 
Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε 
ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θνηλήο πξνζθνξάο κε 
ηελ ίδηα ηηκή. 

 ε πεξίπησζε πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ 
ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο.  

ηηο παξαπάλσ δχν πεξηπηψζεηο, ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο 
κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ 
αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε 
απφθαζε ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 

A.2.4. Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο νθείιεη 
λα θαηαζέζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, 
ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά: 

1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

2. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη γηα θάζε κέινο 
θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο 

3. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά 
πξφζσπα, ή ηνπ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ1 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

                                                 
1 Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε) θαη 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε), 





11 

 

ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
λνκηθφ πξνζψπνπ ή θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη αλσηέξσ ζην άξζξν Α.2.2.  

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ ή ηνπιάρηζηνλ ελ ηζρχεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 
ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 
εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 
πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη 
θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

5. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο Έξγνπ.  

A.2.5. Λνηπέο ππνρξεψζεηο/δηεπθξηλίζεηο 

Τπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ππνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο / Καηαθχξσζεο 
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο Διιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Τπνρξεψζεηο / δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε Έλσζε / Κνηλνπξαμία 
1. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ππνρξενχηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί 
ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή, νχηε θαηά ηε θάζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο, νχηε ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ηνπ αλαηεζεί ην Έξγν. 
2. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο επζχλεηαη 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ζηελ Έλσζε/ 
Κνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 
3. Ζ θνηλή Πξνζθνξά ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, είηε 
απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 
4. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, Μέινο ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα 
εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε 
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα 
ηηκή θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε 
ζα εμεηαζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα Μέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ 
ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ κε πξνζφληα 
αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. O 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

A.2.6. Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο. 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ, ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, 
πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία εληφο ηνπ θαθέινπ 
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: 

                                                                                                                                                
ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (βι. ηειεπηαίν εδάθην 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/2016) 
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A.2.6.1. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη θαηά ηα ηξία ηειεπηαία έηε γηα ηα νπνία έρνπλ 
δεκνζηεπζεί ηζνινγηζκνί (2015, 2016 θαη ην έηνο 2017) λα έρεη κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν 
εξγαζηψλ παξαπάλσ απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη κε 
ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ηνπο Ηζνινγηζκνχο ησλ 3 ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ γηα 
ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπζεί Ηζνινγηζκφο εθφζνλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν (2015, 2016 θαη ην έηνο 
2017) ή εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί 
εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ (2015, 2016 θαη ην έηνο 2017). 

A.2.6.2. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

1. Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, πξέπεη λα δηαζέηεη νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, κε ηα νπνία λα 
είλαη ηθαλφο, λα αληεπεμέιζεη πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 
ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Χο ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, 
ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα:  

 Έρεη εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ην πξνζθεξφκελν 
ζηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη 
πξφζβαζεο (Identity and Access Management) 

1.1 Ζ εκπεηξία ζηα σο άλσ έξγα απνδεηθλχεηαη απφ ηα παξαθάησ πνπ πξέπεη λα 
θαηαηεζνχλ ζηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο: 
 

 Πίλαθαο ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε ή ζηα νπνία ζπκκεηείρε ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε (2015, 2016 θαη ην 
έηνο 2017) ζπλ ην ηξέρνλ θαη είλαη αληίζηνηρα κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν.  

 Διάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο απνηειεί ην γεγνλφο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο 
λα έρεη νινθιεξψζεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο Έλσζεο ηελ 
πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) αληίζηνηρσλ κε ην πξνθεξπζζφκελν, 
έξγσλ, ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε (2015, 2016 θαη ην έηνο 2017) ζπλ ην 
ηξέρνλ κε επηηπρία. ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αζξνηζηηθά κεγαιχηεξνπ 
ηνπ 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο έξγνπ ην/α νπνίν/α λα 
αθνξά/νχλ ζε έξγα ΣΠΔ ζπλαθψλ κε ην πξνθεξπζζφκελν θαη ζα 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαηψζεσλ παξαιαβήο απφ ηνλ 
Πειάηε - Απνδέθηε θαη ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ. 

Οινθιήξσζε ελφο Έξγνπ κε επηηπρία λνείηαη σο, ε εληφο αξρηθνχ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εληφο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ 
πνηφηεηαο, νινθιήξσζε ελφο αληίζηνηρνπ Έξγνπ, ην νπνίν, πξνζέζεζε ηελ 
αλακελφκελε πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ πειάηε ζε ζρέζε δει. κε ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο 
(scope), ππφ ηνπο νπνίνπο, ηνπ αλαηέζεθε ην Έξγν. 
 
Ο Πίλαθαο έξγσλ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν Τπφδεηγκα: 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Πίλαθα Έξγσλ 

 

Α/
Α 

ΠΔΛΑ
ΣΖ 

ΤΝΣΟ
ΜΖ 
ΠΔΡΗΓΡ
ΑΦΖ 
ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔ
ΗΑ 
ΔΚΣΔΛ
ΔΖ 
ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΗΜΟ 

ΠΑΡΟ
ΤΑ 
ΦΑΖ 

ΤΝΟΠΣΗ
ΚΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑ
ΦΖ 
ΤΝΔΗΦ
ΟΡΑ 
ΣΟ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΔΣΟ
ΥΖ 
ΣΟ ΔΡΓΟ 
(πξνυπνιν
γηζκφο) 

ΣΟΗΥΔΗΟ 
ΣΔΚΜΖΡΗ
ΧΖ 
(ηχπνο & 
εκεξνκελί
α) 
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ΔΡΓΟ 

         

         

Όπνπ: 
 «ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΖ»: νινθιεξσκέλν ή ζε εμέιημε. 
 «ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ»: «έμσζελ θαιή καξηπξία» ηεο εμέιημεο, ηεο 
νινθιήξσζεο ή ηνπ επηηπρνχο απνηειέζκαηνο ηνπ Έξγνπ φπσο πηζηνπνηεηηθφ 
Γεκφζηαο Αξρήο, πξσηφθνιιν παξαιαβήο Γεκφζηαο Αξρήο, δήισζε πειάηε-ηδηψηε, 
θνθ.: 

o εάλ ν Πειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο 
ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη 
ζπληαρζεί θαη αξκνδίσο ππνγξαθεί απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή.  

o εάλ ν Πειάηεο είλαη Ηδησηηθφο Οξγαληζκφο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο 
ππνβάιιεηαη δήισζε ηνπ ηδηψηε Οξγαληζκνχ φπσο εθπξνζσπείηαη 
απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπφ ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν 
πξφζσπν, θαη φρη ε ζρεηηθή χκβαζε Τπεξεζηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαιήζεπζεο ηεο αθξίβεηαο 
θαη αμηνπηζηίαο ησλ δειψζεσλ κε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο 
πειάηεο, ηνπο νπνίνπο αλαθέξεη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο. 

1.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε 
ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 
ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. 

Πεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ 
πξνηίζεηαη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο λα 

αλαζέζεη ζε Τπεξγνιάβν 

Δπσλπκία 
Τπεξγνιάβνπ 

Ζκεξνκελία 
Γήισζεο 

πλεξγαζίαο 

   

   
 

2 Οκάδα Έξγνπ 
Ζ Οκάδα Έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη θαη’ ειάρηζηνλ 
απφ: 

 έλαλ Τπεχζπλν Έξγνπ κε 10-εηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε 
Γηαρείξηζε Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο ή Σειεπηθνηλσληψλ ν νπνίνο λα δηαζέηεη 
αλάινγν πηπρίν ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 
ζπνπδψλ. 

 έναν Αναπληρωτή Υπεφθυνο Έργου με 5-ετή τουλάχιςτον επαγγελματική 
εμπειρία ςε Διαχείριςη Έργων Πληροφορικήσ. 
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A.2.6.3. Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηηο αθφινπζεο πηζηνπνηήζεηο:  

 ISO 9001:2008 ή λεφηεξε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ (ISO 9001:2015) ζηνλ ηνκέα ηεο 
δηαρείξηζεο έξγσλ Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσληψλ θαη Αζθάιεηαο, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί απφ 
δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

 ISO 27001:2013 ή ISO 27001:2005, ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
θαη έξγσλ πιεξνθνξηθήο, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

 ISO14001:2004, ζηελ δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν λα έρεη 
εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

 Δπίζεο, λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ (βεβαίσζε) δηαρείξηζεο εγγξάθσλ ζε επίπεδν 
EUSecret.  

Οη αλσηέξσ πηζηνπνηήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ θαη ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Απαηηείηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαηεζνχλ νη 
ζρεηηθέο βεβαηψζεηο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο. 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ επί ηνπ άξζξνπ A.2.6. Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο. 

1.  Ζ ΑΡΜΟΓΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν δηεπθξηλίζεηο επί 
ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα ππνβάιεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

2.  Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη εθηφο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο 
θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζεσξεί φηη ηεθκεξηψλεη ηελ ηθαλφηεηα γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζην 
δηαγσληζκφ ζηελ αλάινγε θαηεγνξία δηθαηνινγεηηθψλ κφλν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξφηαζεο θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ. 

3.  ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο απνηειεί Έλσζε/Κνηλνπξαμία ηα απαηηνχκελα 
ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ θάζε Μέινο 
ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο  

4.  Δπηηξέπεηαη ε θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο αλσηέξσ, απφ ηξίηνπο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 78 ηνπ Ν. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε – εληφο ηνπ 
θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο δέζκεπζεο ηνπ ηξίηνπ, φηη 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ Τπνςεθίνπ ηνπο αλαγθαίνπο 
πφξνπο. 

5.  ηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

A.2.7. Δγγχεζε πκκεηνρήο 

Ζ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ 
λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 
ζε επξψ (€) πνζνζηφ 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
αλαινγνχληνο ΦΠΑ). 

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο είλαη ρηιίσλ δηαθνζίσλ 
Δπξψ (1.200,00€). 

1. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά 
ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχαπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 
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απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

2. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα 
παξαπάλσ εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

3. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα 
κε ην ππφδεηγκα Γ.1.1. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, 
αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξνζέζκσο ηε χκβαζε Έξγνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ή λα 
θαηαζέζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν A.5.1 ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα 
νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε Δγγχεζε πκκεηνρήο, θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο 
άιιε δηαηχπσζε ππέξ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ.,  κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζήο ηεο. 

5. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ 
κήλα κεηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν ηνπ 
Γηαγσληζκνχ κε ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο, ζηνπο δε ινηπνχο 
ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο πεξί 
απνθιεηζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ αζθεζεί έλδηθα/ ελδηθνθαλή κέζα απφ ηνλ 
ππνςήθην Αλάδνρν πνπ απνθιείζηεθε. 

6. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 
φξν φηη απηή θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο. 

A.2.8. Πεξηερφκελα Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φζα αλαθέξνληαη ζην ΜΔΡΟ 
Β’: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ – ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ηεο παξνχζαο. 

A.3. Καηάξηηζε - Τπνβνιή Πξνζθνξψλ 

A.3.1. Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο κε ηελ νλνκαζία 
iSupplies πνπ δηαζέηεη ε ΓΑΔΜ, κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.isupplies.gr ηνπ σο άλσ 
ζπζηήκαηνο. Ζκεξνκελία αλνίγκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 
εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ήηνη ε 25/04/2019. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 14/05/2019 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00 πκ φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζην Παξάξηεκα IV ηνπ παξφληνο «Γηαδηθαζία Γηαγσληζκνχ». 

Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη 
αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ έρνπλ 
εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε 
εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
έγθαηξα. 
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Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε 
πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη 
ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο 
Πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

A.3.2. Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη 
ππνςήθηνη Αλάδνρνη ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο 
εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο.Ο εληαίνο θάθεινο πεξηέρεη δχν επί κέξνπο, 
αλεμάξηεηνπο,  θαθέινπο, δειαδή:  

Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία, ηα 
νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο Α.2.3, Α.2.6, Α.2.7, Α.2.8. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα 
πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο 
παξαγξάθνπο. 

Β. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
(βι. Α.3.2.3).   

ΠΡΟΟΥΗ: Σα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο δελ ππνβάιινληαη θαηά ηε θάζε 
ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  
πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 
4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 
ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ 
επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). 
Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή 
ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο 
ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ο σο άλσ εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:  

«ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» 
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: 

«Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο (Identity and Access 
Management) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» 

ηνηρεία πξνζθέξνληνο: 
Δπσλπκία: 
Οδφο: 
Αξηζκφο: 
Πφιε: 
Σ.Κ.: 
Σει: 
Fax: 
Ολνκαηεπψλπκν Δθπξνζψπνπ: 
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E-mail Δθπξνζψπνπ: 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ:  Γήκνο Αζελαίσλ Αλψλπκε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Μεραλνγξάθεζεο 
θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ ΟΣΑ 
ΟΓΟ : ΛΗΟΗΧΝ ΑΡ. 22 
104 38 ΑΘΖΝΑ 
Σει: 210 5277140-5277195 
Φαμ: 210 5278043 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 14/05/2019 θαη κέρξη ηηο 10.00 πκ. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ 
θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ 
Πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή 
γιψζζα. 

Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμε ηνπο, ε 
ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο.  

Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ 
επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε», «ζπκθσλνχκε θαη 
απνδερφκεζα», θιπ. 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, 
ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ Πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, 
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Όιεο νη 
δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο. Ζ αξκφδηα 
Δπηηξνπή πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη 
ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο 
εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο 
(abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην 
Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο, ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 
απνιχησο ελήκεξνο επί ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια 
ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ Αλάζεζε.  

Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη 
ππφςε. 

Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο 
Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 
ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη 
δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά.  

Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ 
δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή. 

A.3.2.1. Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» 

Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΣΔΥΝΗΚΖ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, άιια απαξαίηεηα 
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δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη ηερληθά ζηνηρεία σο πξνο ηηο ηππηθέο, 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ηα νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο: 

 Α.2.3 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο,  

 Α.2.6 Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο,  

 Α.2.7 Δγγχεζε πκκεηνρήο. 

 Α.2.8 Πεξηερφκελα Σερληθήο Πξνζθνξάο 

A.3.2.2. Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

Ο θάθεινο "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα,  πνπ 
αθνινπζεί θαη ζηνλ νπνίν δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε πνζνζηφ. 

ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΓΑΔΜ Α.Δ. 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΦΤΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ) : 
………………………………………………………………………… 

«Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο (Identity and 
Access Management) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

Σν ζπλνιηθφ θαηά απνθνπή πξνζθεξφκελν ηίκεκα  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ 
Τπεξεζηψλ θαη Πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 
……………………………………(…………..) επξψ ρσξίο ΦΠΑ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, φπσο 
απηφ ηερληθά πεξηγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε ζηνλ πίλαθα Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ (ΜΔΡΟ 
Β’). Σελ σο άλσ πξνκήζεηα δερφκαζηε λα ζαο παξαδψζνπκε  φπσο αλαθέξεηαη ζηε 
Γηαθήξπμε θαη ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 

Ηκεξνκελία ………………………… 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΗ ΠΡΟΦΔΡΟΤΑ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

Ολνκαηεπψλπκν  

 Σν πξνζθεξφκελν θαη’ απνθνπή εξγνιαβηθφ ηίκεκα γηα ην Έξγν ζα νξίδεηαη ζηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε επξψ γηα ην ζχλνιν απηψλ. 

 Ζ ηηκή ζεσξείηαη θαζαξή ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη δελ αλαπξνζαξκφδεηαη νχηε 
αλαζεσξείηαη ζε θακία πεξίπησζε. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή γξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο 
θαη δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. 

 Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ 
εθάζηνηε ηηκνινγίνπ  θαη αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 
παξαιαβήο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππεπζχλνπο ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 

 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  
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Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο 
άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 

 εκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη κία χκβαζε 
Έξγνπ κε  ηελ ΓΑΔΜ Α.Δ. 

 Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ ζα αλέξρεηαη ζην ηζφπνζν 5% ηνπ ηηκήκαηνο ηεο χκβαζεο 
Έξγνπ. ρέδην ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  θαιήο εθηέιεζεο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε απηφλ, δελ 
εθπιεξψλεη ή δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε ΓΑΔΜ Α.Δ. 
δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε απηή θαη λα δεηήζεη ηε ιχζε ηεο. ηε πεξίπησζε απηή 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. θαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ ζπκπεθσλεκέλεο, δίθαηεο θαη εχινγεο πνηληθήο ξήηξαο. 

 Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηνδήπνηε ηχπν ππεξεζίαο ζα 
εθθξάδνληαη ζε ηηκέο ζε Δπξψ κε αθξίβεηα δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ. ηηο ηηκέο ζα 
πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (έμνδα Σξαπεδψλ, δαζκνί, θφξνη, αλαπξνζαξκνγή 
ηηκψλ, θ.ιπ.) εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, γηα ηελ παξνρή ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. 

 ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο, 
θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). 

 Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ χςνπο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο, νη δε Τπνςήθηνη 
Γηαλνκείο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά εληφο ηεο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ ζα 
ηνπο ηαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ. Με παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ εληφο ηεο αλσηέξσ 
πξνζεζκίαο ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ ηε δηαδηθαζία. 

Α.3.2.3. Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» 

Ο θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ», πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν Α.2.4 Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο. 

 

Α.3.3. Ιζρχο Πξνζθνξψλ 

Οη Πξνζθνξέο  ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Τπνςεθίνπο γηα ελελήληα (90) εκέξεο 
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ 
Πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξφηεξε ηνπ αλσηέξσ 
πξνβιεπφκελνπ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ ηζρχο ησλ Πξνζθνξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί, κε έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, 
χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο ΓΑΔΜ Α.Δ. 

Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ ε ΓΑΔΜ Α.Δ. ζα 
απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο Τπνςεθίνπο, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ 
Πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη Τπνςήθηνη 
Γηαλνκείο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη, ζε θαηαθαηηθή 
πεξίπησζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα 
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ηπρφλ παξαηάζεηο. Όζνη απφ ηνπο Τπνςεθίνπο Γηαλνκείο δελ απαληήζνπλ εληφο ηεο παξαπάλσ 
πξνζεζκίαο ή απαληήζνπλ αξλεηηθά, απηνκάησο απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

Α.4. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Α.4.1. Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ θαη 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ θαη ε δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ: 

Α.4.1.1. Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ – Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε 
πξνζθνξψλ 

Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 
ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά» ζηηο 14/05/2019 θαη ψξα 10.00 πκ 

 Απνζθξάγηζε ησλ εληχπσλ θαθέισλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, ζε εκεξνκελία πνπ ζα 
θαζνξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζηελ νπνία ζα θιεζνχλ λα παξαζηνχλ νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά. Σν πεξηερφκελν ησλ εληχπσλ θαθέισλ 
κνλνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή  

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη 
ζε επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή 
λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

Α.4.1.2. Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο 
άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.  

Δηδηθφηεξα:  

α)  Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 
ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην 
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  

β)    ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε κφλν 
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε 
πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
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θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ Α.4.1.3 ηεο παξνχζαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 

Δθφζνλ δελ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016, κε 
εηδηθή πξφζθιεζε, πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ, 
γλσζηνπνηείηαη ε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ κε 
ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».     

γ)     Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 
πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, 
απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο 
πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α’ θαη β’ νη θάθεινη 
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία (ζε 
ζπκθσλία κε ηνλ Ν.4412/2016).  

        Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη εληαία καδί κε ηα 
ζηάδηα α’ θαη β’ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 
4412/2016.  

 δ)    Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ 
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ 
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.   

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε/απνθάζεηο ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. 
Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί έλζηαζε ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016.   

4.1.3. Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο 

Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη απηφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, απφ πιεπξάο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 

Ζ πξφηαζε θαηαθχξσζεο γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, απφ πιεπξάο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζα ειεγρζνχλ αξρηθά 
σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα αμηνινγεζνχλ θαη 
βαζκνινγεζνχλ σο πξνο ηελ ηερληθή επάξθεηα (ΣΒ) θαη ηέινο ζα αμηνινγεζνχλ θαη 
βαζκνινγεζνχλ σο πξνο ην νηθνλνκηθφ κέξνο (ΚΒ).  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 
θάησζη ηέζζεξηο (4) νκάδεο θξηηεξίσλ: 

Κξηηήξηα ζε ζρέζε κε ηε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ 

Α/
Α 

Κξηηήξην πληειεζηήο 

1 Καηαλφεζε ηνπ Έξγνπ θαη επαξθήο ηεθκεξίσζε ηεο πξνηεηλφκελεο 
πξνζέγγηζεο. 

20% 

2 Πνηφηεηα κεζνδνινγίαο θαη ζαθήλεηα πεξηγξαθήο ηεο πξνζέγγηζεο 50% 
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θάζε κέξνπο ηνπ έξγνπ. Πξνηεηλφκελε Αξρηηεθηνληθή Τινπνίεζεο. 
Υαξαθηεξηζηηθά Πξνζθεξφκελνπ Λνγηζκηθνχ θαη ζρεηηθψλ 
ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

3 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Παξαδνηέσλ θαη ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 
πινπνίεζεο θαη παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ 

20% 

4 Πεξηγξαθή Οξγάλσζεο, Γηνίθεζεο θαη Τινπνίεζεο Έξγνπ 10% 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ λα εθηειέζνπλ δνθηκή επίδεημεο ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ Λνγηζκηθνχ, έηζη ψζηε λα εμεηαζηνχλ ε επρέξεηα, θαζψο θαη ε εηνηκφηεηα ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. 

Κάζε θξηηήξην βαζκνινγείηαη σο εμήο: ε βαζκνινγία ηνπ είλαη 100 βαζκνί ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα απηφ ην 
θξηηήξην θαη ε βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 
απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα απηφ ην θξηηήξην. ηελ ζπλέρεηα ν βαζκφο πνπ 
ιακβάλεη θάζε θξηηήξην ζηαζκίδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Ζ ζπλνιηθή ηερληθή 
βαζκνινγία (ΣΒ) θάζε πξνζθνξάο πξνθχπηεη σο άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ ησλ 
επηκέξνπο θξηηεξίσλ. 

Ζ ηειηθή βαζκνινγία (Β) ησλ πξνζθνξψλ πξνθχπηεη κε ζπλδπαζκφ ηεο ηερληθήο 
βαζκνινγίαο (ΣΒ) θαη ηνπ θφζηνπο (ΚΒ), ζχκθσλα κε ηνλ καζεκαηηθφ ηχπν: 

Β = 80%* (ΣΒ/ ΣΒmax) + 20%* (ΚΒmin /ΚΒ) 

Όπνπ, 

Β = ν ηειηθφο βαζκφο ηεο πξνζθνξάο 

ΣΒ= ν βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ΣΒΜΑΥ = ν βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο θαιχηεξεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

ΚΒ = ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ΚΒΜΗΝ = ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 Ο ιφγνο ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο (Β) ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα δχν δεθαδηθά ςεθία.  

Ζ πξψηε ζην πγθξηηηθφ Πίλαθα θαηάηαμεο, δειαδή ε πξνζθνξά εθείλε κε ην κεγαιχηεξν 
βαζκφ Β, ζεσξείηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Πξνζθνξέο πνπ ηειηθά ππνινγίδνληαη λα έρνπλ ηνλ ίδην ηειηθφ βαζκφ Β ζεσξνχληαη ίζεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή επηιέγεηαη ε πξνζθνξά πνπ έρεη πςειφηεξε ηερληθή βαζκνινγία (ΣΒ). 

Α.4.1.4. Γηαδηθαζία θαηαθχξσζεο Γηαγσληζκνχ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο 
Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, κε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρή, 
ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, θαιείηαη λα ππνβάιιεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο (βι. παξ. Α.2.4), 
πξνθεηκέλνπ απηά λα ειεγρζνχλ απφ αξκφδηα Δπηηξνπή. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 
ππνβάιινληαη ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν. 

ε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε απνζθξαγίδεηαη ν 
Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ θαηά θχιιν, ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε ηελ 
εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
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Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη εηζεγείηαη ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν απνθαίλεηαη κε ζρεηηθή ηνπ απφθαζε 
θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ε απφθαζή ηνπ. 

ε πεξίπησζε απνδνρήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαιεί 
εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, λα ππνβάιιεη ηα 
απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά θαη Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ηα 
νπνία ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ επηζηνιή ηεο πξφζθιεζεο. Ο Γηαλνκέαο είλαη ππνρξεσκέλνο, 
κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαπάλσ  ζηνηρεία, πνπ είλαη απαξαίηεηα. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζπληζηά 
ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληνο θαη θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο πκκεηνρήο ηνπ. ε απηή 
ηελ πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαιεί ηνλ επφκελν ζηνλ ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ ππνςήθην Αλάδνρν, λα ππνβάιιεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη 
ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία σο αλσηέξσ. 

Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ ζα 
θαηαξηίζεη ε ΓΑΔΜ Α.Δ.. Ζ χκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, 
εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ, ελψ, γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ 
ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - 
αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά ζεηξά, ε Καηαθχξσζε, ε 
Πξνζθνξά ηνπ Γηαλνκέα θαη ε παξνχζα Πξνθήξπμε, θαηά ηα ινηπά εθαξκνδφκελσλ 
ζπκπιεξσκαηηθά ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ  Αζηηθνχ Κψδηθα. 

Α.4.2. Απφξξηςε Πξνζθνξψλ 

Ζ απφξξηςε Πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

1. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. Α.2.2. 

2. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/ θαη παξάβαζε νπνηαζδήπνηε 
ππνρξέσζεο ηεο παξ. Α.2.3. 

3. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ 
ζπκκεηνρήο ηεο παξ. Α.2.6. 

4. Υξφλνο ηζρχνο Πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 

5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή /θαη δελ 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

6. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

7. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 

8. Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 
ζηνλ δηαγσληζκφ. 

9. Πξνζθνξά πνπ αθνξά κφλν ζε κέξνο ηνπ Έξγνπ θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 
δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ. 

10. Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. Μηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα 
ραξαθηεξίδεηαη σο αζπλήζηζηα ρακειή, εάλ πξνζθέξεη ηηκή κηθξφηεξε απφ ην 80% ηεο δηακέζνπ 
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(median) ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαη πξηλ ηελ 
απφξξηςε κηαο ηέηνηαο Πξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε 
αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο 
κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο 
ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ ηελ πξσηνηππία / θαηλνηνκία 
ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη 
πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

11. Πξνζθνξά ε νπνία εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ θφζηνπο 
ζε είδνο, πξντφλ ή ππεξεζία ή ζε κεξηθφ ή γεληθφ ζχλνιν ζε άιιν κέξνο πιελ ησλ αληηηχπσλ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

12. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ ην 
ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν Γηαγσληζκφο, Πξνζθνξά ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ νπνία 
πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ Τπνςεθίνπ, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

Α.4.3. Απνηειέζκαηα – Καηαθχξσζε – Μαηαίσζε Γηαγσληζκνχ 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη απηφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 
πξνζθνξάο βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ 
θεθάιαην. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.  

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν γλσζηνπνηείηαη 
ζε απηφλ θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο. 

Αλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε, ηφηε ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ Αλάδνρν 
πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε 
πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ' εμήο. 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο Αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ 
ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

(i) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα 
ηεο δηαδηθαζίαο,  

(ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,  

(iii) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν.  

(iv) εάλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο.  
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(v) εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ 
ηερλνινγία είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ.  

(vi) εάλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ 
δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Α.5. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

Α.5.1. Καηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα χκβαζεο – Δγγπήζεηο 

1. Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί χκβαζε. 

2. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο 
ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

3. Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ 
θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 
παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο χκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή 
παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα 
παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη 
δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε 
Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ε παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ επίζεο 
ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ λνκηθνχ – ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην 
δηαγσληζκφ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

4. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη 
κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ 
ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο. 

5. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο Έξγνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα 
κε ην ππφδεηγκα θαη ζα αλέξρεηαη ζην ηζφπνζν 5% ηνπ ηηκήκαηνο ηεο χκβαζεο Έξγνπ, κε 
ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν θαηά ηξείο (3) κήλεο απφ ηε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηεο 
χκβαζεο, δειαδή δέθα έμη (16) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο χκβαζεο Έξγνπ. ε πεξίπησζε 
παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε παξαπάλσ εγγχεζε παξαηείλεηαη γηα αλάινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο Έξγνπ. 

6. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεη ζε αιινδαπφ Αλάδνρν, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ 
εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 
ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπφ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ Αλάδνρν 
πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί 
ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο. 

7. Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δέθα (10) εκεξψλ ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη 
παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη Δγγχεζε Καιήο 
Δθηέιεζεο χκβαζεο, εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, θαη λα 
θαηαπέζεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή 
ελέξγεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο 
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ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν. Ζ απφθαζε απηή ιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ 
εθπηψηνπ θαη ζα αθνξά θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

8. Ζ αλσηέξσ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (βι. Γ.1.2). 

9. Ζ Δγγχεζε πκκεηνρήο πνπ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε 
χκβαζε, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο θαη 
κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Οη Δγγπήζεηο πκκεηνρήο ησλ 
ππφινηπσλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ ηνπο επηζηξέθνληαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. 

10. Ζ χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ 
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ Κνηλνηηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Α.5.2. Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 
ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

2. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε 
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Οκάδαο 
Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ 
παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 
ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη 
πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4. Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο ή ηεο 
Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή θαη 
ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ 
πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο 
ηνπ πνζνχ ηεο χκβαζεο. 

5. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ 
Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ 
ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

6. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ 
αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή 
ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 

7. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ 
ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξένπζσλ απφ ηε Γηαθήξπμε 
ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ 
ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα 
πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο 
επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

8. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο 
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αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο 
χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

9. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο 
ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί 
λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα 
κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε 
δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, 
κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε 
ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε 
νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη 
πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ 
απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 
Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε χκβαζε. 

Α.5.3. Τπεξγνιαβίεο 

ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ππεξγνιάβν/ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ Πξνζθνξά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ζα ζπλερίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ λέν ζπλεξγάηε/ππεξγνιάβν ζπλεπηθνπξνχκελν απφ 
πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο/ ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, κεηά απφ 
πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Τπεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζα πξέπεη 
λα απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη ζην πξφζσπν ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ φιεο εθείλεο νη 
πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο ππεξγνιάβνο θξίζεθε θαηάιιεινο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θέξεη 
απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 

Α.5.4. Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο ν Αλάδνρνο ζα 
αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε 
ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.  

Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ 
Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(Φνξέα Λεηηνπξγίαο). 

Δηδηθφηεξα: 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη αζθαιέο πιεξνθνξηθφ πεξηβάιινλ ψζηε 
νπδείο ηξίηνο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή – ππεξθείκελνο ή ππνθείκελνο απηνχ - λα κπνξεί λα 
έρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν πιεξνθνξηψλ ηνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε δηθή ηνπ έγθξηζε. 

2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Χο 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζηνπο ηξίηνπο, αθφκα θαη 
αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο εκπηζηεπηηθά. Ζ ηήξεζε 
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εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην 
λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη πξέπεη λα είλαη εθάκηιιε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ ηεξεί ν Αλάδνρνο 
γηα ηνλ δηθφ ηνπ Οξγαληζκφ θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα. 

3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ησλ ζπκθεξφλησλ 
ηνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα παξαδψζεη κε ηε ιήμε ηεο χκβαζεο φια ηα 
ζηνηρεία, έγγξαθα θιπ. πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη αθνξνχλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, λα ηεξεί 
κηα πιήξε ζεηξά ησλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε 
θαη δηνίθεζε ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 
απφ απηφλ. Σα αξρεία απηά πξέπεη λα είλαη εχθνια δηαρσξίζηκα απφ άιια αξρεία ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ δελ αθνξνχλ ην Έξγν. 

4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ην απφξξεην θαη ηα αξρεία πνπ αθνξνχλ 
ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα αηφκσλ θαη πνπ ηπρφλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ, λα επηηξέπεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 
θαη ζηα άηνκα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα δηελεξγνχλ, θαηφπηλ έγγξαθεο 
αηηήζεσο, ειέγρνπο ησλ ηεξνχκελσλ αξρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα 
πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε. 

5. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη 
φηη θαη νη ππάιιεινη/ ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνη ηνπ γλσξίδνπλ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
παξαπάλσ ππνρξεψζεηο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ζε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο 
ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ερεκχζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα 
θαηαβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ απφ ηε 
χκβαζε. Δπίζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ 
απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ πεξαηηέξσ δεκίαο. 

6. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δεζκεχεηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθά γηα δχν (2) έηε ηα ζηνηρεία 
πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηεο απφ ηνλ Αλάδνρν, εάλ αθνξνχλ ζε ηερληθά ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο 
θαη ηερλνγλσζία ή δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, εθφζνλ απηά θέξνπλ ηελ έλδεημε 
«εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν». ε θακία πεξίπησζε ε εκπηζηεπηηθφηεηα δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή πξνο ηηο αξρέο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

7. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε εθθξεκνχο δίθεο, έλζηαζεο, 
δηαηηεζίαο, ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ηεο απφ ηα κέξε, ηνπο 
δηθαζηηθνχο παξαζηάηεο θαζψο θαη ηνπο δηθαζηέο ηεο δηαηηεζίαο. 

Α.5.5. Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία 

Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά, βάζεη ηεο 
θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ 
ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην ειιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ δίθαην.  

Α.5.6. Πεξίνδνο Δγγπεκέλεο Καιήο Λεηηνπξγίαο 

Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα αξρίζεη ε πεξίνδνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
(παξνρή δσξεάλ ζπληήξεζεο). Σν Λνγηζκηθφ πνπ πξνζθέξεηαη πξέπεη λα θαιχπηεηαη 
απαξαίηεηα θαη’ ειάρηζηνλ απφ έλα (1) έηνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (παξνρή δσξεάλ 
ζπληήξεζεο). Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζην πιαίζην εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο είλαη ε: 
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o Απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ. Καηφπηλ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο απφ ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιχεη  ηα 
πξνβιήκαηα εληφο κηαο κέξαο απφ ηελ αλαγγειία εθφζνλ απηά δελ έρνπλ πξνθχςεη απφ 
θαθφβνπιεο ή άζηνρεο παξεκβάζεηο ηξίησλ. 

o Παξάδνζε - εγθαηάζηαζε ηπρφλ λέσλ εθδφζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 
εθαξκνγψλ. 

o Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ 
ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. 

Υξφλνο απφθξηζεο  

- Ζ αληαπφθξηζε (επηηφπνπ παξνπζία) ηνπ αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή 
δπζιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη : 

- ηέζζεξηο (4) ψξεο απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο εθφζνλ εηδνπνίεζε 
έγηλε απφ Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή θαη ζην δηάζηεκα απφ 08:00 κέρξη 13:00π.κ. 

- ηηο 08:00 πκ. ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο εθφζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε εθηφο ησλ 
αλσηέξσ εκεξψλ θαη σξψλ. 

- ηηο 8:00 ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο εθφζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε απφ 
Παξαζθεπή κέρξη Κπξηαθή. 

Υξφλνο απνθαηάζηαζεο  

- Ζ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 
κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηελ αλαγγειία ηεο. 

Δθφζνλ δελ έρεη απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία κνλάδαο ζην παξαπάλσ ρξνληθφ 
δηάζηεκα, εθαξκφδνληαη νη ξήηξεο ηεο ζπληήξεζεο ελψ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηελ 
αληηθαηαζηήζεη κε φκνηα κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, λα εγθαηαζηήζεη ην ινγηζκηθφ 
ζπζηήκαηνο, εθαξκνγψλ θαη λα απνθαηαζηήζεη ηα ζηνηρεία ησλ εθαξκνγψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ 
θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ΜΔΡΟ Β’: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ – ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 
ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

 

Εεηείηαη έηνηκν Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο (Identity and Access 
Management), ην νπνίν ζα παξακεηξνπνηεζεί θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ απεξηφξηζηεο 
άδεηεο ρξήζεο ηνπ έηνηκνπ Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο.   

Σν πξνζθεξφκελν Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα έρεη 
ηελ αθφινπζε ιεηηνπξγηθφηεηα: 

 Θα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε αλνηρηφ ινγηζκηθφ, ρσξίο λα απνθιείεη θαη εηαηξηθή 
ππνζηήξημε. 

 Να είλαη κηα ιχζε  αλεμάξηεηε αδεηψλ αλά αξηζκφ ηαπηνηήησλ (φρη per user license) 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληιεί ηαπηφηεηεο πξνζψπσλ (identities) απφ ηηο πεγέο ησλ 
κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ (ηδξπκαηηθφ θαηάινγν πξνζσπηθνχ θαη νξγαλνγξάκκαηνο, 
ηδξπκαηηθφ θαηάινγν ζπκβαζηνχρσλ, ζχζηεκα δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ πνπ 
πεξηιακβάλεη αθφκα θαη επηζθέπηεο) θαη λα ηηο ζπγρξνλίδεη κεηαμχ ηνπο. 

 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζπλδέεη θαη λα ειέγρεη ηελ πξφζβαζε 
ζηα δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κε ρξήζε κεραληζκνχ single sign-on (SSO) 

 Να έρεη δπλαηφηεηεο SSO γηα έιεγρν πξφζβαζεο ηφζν απφ desktop browsers φζν θαη 
απφ θηλεηά, θαζψο θαη δπλαηφηεηεο δηαζπλδεδεκέλεο (federated) SSO ιεηηνπξγίαο κε 
νκνζπνλδίεο εμαθξίβσζεο ηαπηφηεηαο θαη κε ηξίηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ cloud. 

 Τπνζηήξημε ηζρπξήο ηαπηνπνίεζεο κε κεζφδνπο 2-factor authentication (OTP, hardware 
tokens) 

 Τπνζηήξημε πνιηηηθψλ πξφζβαζεο αλάινγα κε ηνλ ρξήζηε, ζπζθεπή, ηνπνζεζία, πφξν 
(contextual access policies) 

 Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ θχθινπ δσήο ινγαξηαζκψλ, ηφζν γηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, 
φζν θαη γηα ηξίηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ νξγαληζκνχ (account life-cycle management) 

 Τπνζηήξημε ειέγρνπ πξφζβαζεο κε βάζε ην ξφιν (Role Based Access Control) 

 Γηαρείξηζε ξφισλ θαη δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, είηε βάζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη 
ηεο ηεξαξρίαο, είηε βάζε ad-hoc νκάδσλ εξγαζίαο, επηηξνπψλ θ.ιπ. 

 Τινπνηεί ζχλδεζε κε ηξίηα ζπζηήκαηα κέζσ connectors (OpenLDAP, AD, MySQL, 
MSSQL, Office365, G Suite) 

 Λχζε ζπκβαηή κε δηαθνξεηηθέο αλνηρηέο ηερλνινγίεο (SAML, OAuth, OpenID, SCIM) 

 Τπνζηήξημε απηφ-εγγξαθήο απφ ρξήζηεο (self-service registration) θαη δηφξζσζεο / 
ελεκέξσζεο ζηνηρείσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν 

 Τπνζηήξημε ξνψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, έγθξηζεο θαη απνδνρήο αηηεκάησλ πξφζβαζεο 
απφ ππεχζπλνπο πφξσλ 

 Τπνζηήξημε αλαθνξψλ ειέγρνπ πνιηηηθψλ πξφζβαζεο (reporting, auditing, policy 
compliance) 

Ο αθφινπζνο Πίλαθαο ζα πξέπεη λα απαληεζεί θαη ηεθκεξησζεί θαηάιιεια απφ ηνπο 
Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο: 
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Έηνηκν Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο 

A/A ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙ-
ΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑ-
ΠΟΜΠΗ 

1.  Λχζε πνπ βαζίδεηαη ζε αλνηρηφ ινγηζκηθφ, κε 
δπλαηφηεηα εηαηξηθήο ππνζηήξημεο ζηελ 
παξερφκελε έθδνζε 

ΝΑΗ   

2.  Λχζε αλεμάξηεηε αδεηψλ αλά αξηζκφ ηαπηνηήησλ 
(φρη per user license) 

ΝΑΗ   

3.  Γπλαηφηεηα λα αληιεί ηαπηφηεηεο απφ πεγέο 
ρξεζηψλ (user store) κε ρξήζε LDAP 

 
ΝΑΗ 

  

4.  Γπλαηφηεηα λα αληιεί ηαπηφηεηεο απφ πεγέο 
ρξεζηψλ (user store) κε ρξήζε Active Directory 

ΝΑΗ   

5.  Γπλαηφηεηα λα αληιεί ηαπηφηεηεο απφ πεγέο 
ρξεζηψλ (user store) κε ζχλδεζε ζε βάζεηο 
δεδνκέλσλ  

ΝΑΗ   

6.  Γπλαηφηεηα λα δηαζχλδεεη θαη λα ειέγρεη ηελ 
πξφζβαζε ζηα δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ, κε ρξήζε κεραληζκνχ 
single sign-on (SSO) 

ΝΑΗ   

7.  Γπλαηφηεηεο SSO γηα έιεγρν πξφζβαζεο ηφζν 
απφ desktop browsers φζν θαη απφ θηλεηά 

ΝΑΗ   

8.  Γπλαηφηεηεο δηαζπλδεδεκέλεο (federated) SSO 
ιεηηνπξγίαο κε νκνζπνλδίεο εμαθξίβσζεο 
ηαπηφηεηαο (πηζηνπνίεζεο) θαη απζεληηθφηεηαο 
εγγξάθνπ θαη κε ηξίηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ 
cloud 

ΝΑΗ   

9.  Γπλαηφηεηα ρξήζεο κεραληζκνχ απζεληηθνπνίεζεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 
- OAUTH2 TaxisNet 

ΝΑΗ   

10.  Γπλαηφηεηα ρξήζεο κεραληζκνχ απζεληηθνπνίεζεο 
Google  

ΝΑΗ   

11.  Γπλαηφηεηα ρξήζεο κεραληζκνχ απζεληηθνπνίεζεο 
Facebook 

ΝΑΗ   

12.   Τπνζηήξημε ηζρπξήο ηαπηνπνίεζεο κε κεζφδνπο 
2-factor authentication  SMS OTP 

ΝΑΗ   

13.  Τπνζηήξημε ηζρπξήο ηαπηνπνίεζεο κε κεζφδνπο 2-
factor authentication  EMAIL OTP 

ΝΑΗ   

14.  Τπνζηήξημε πνιηηηθψλ πξφζβαζεο αλάινγα κε ηνλ 
ρξήζηε, ζπζθεπή, δηεχζπλζε ΗΠ, πφξν (contextual 
access policies) 

ΝΑΗ   

15.  Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ θχθινπ δσήο 
ινγαξηαζκψλ, ηφζν γηα κέιε ηνπ, φζν θαη γηα 
ηξίηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Γήκνπ (account life-cycle 
management) 

ΝΑΗ   

16.  Τπνζηήξημε ειέγρνπ πξφζβαζεο κε βάζε ην ξφιν 
(Role Based Access Control) 

ΝΑΗ   

17.  Γηαρείξηζε ξφισλ θαη δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, 
είηε βάζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηεο 
ηεξαξρίαο, είηε βάζε ad-hoc νκάδσλ εξγαζίαο, 

ΝΑΗ   
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A/A ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙ-
ΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑ-
ΠΟΜΠΗ 

επηηξνπψλ θ.ιπ. 

18.  Γπλαηφηεηα απφδνζεο ρξεζηψλ κέζσ SAML2 ΝΑΗ   

19.  Γπλαηφηεηα απφδνζεο ρξεζηψλ κέζσ OAUTH2 ΝΑΗ   

20.  Γπλαηφηεηα απφδνζεο ρξεζηψλ κε ππνζηήξημε 
OpenID Connect 

ΝΑΗ   

21.  Γπλαηφηεηα απφδνζεο ρξεζηψλ κε ππνζηήξημε 
eIDAS 

ΝΑΗ   

22.  πκκφξθσζε ινγηζκηθνχ κε Γεληθφ Καλνληζκφ 
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ GDPR 

ΝΑΗ   

23.  Τπνζηήξημε ζπγθαηάζεζεο ρξήζηε θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηνπ single sign-on 

ΝΑΗ   

24.  πγθαηάζεζε ρξήζηε θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ΝΑΗ   

25.  πγθαηάζεζε ρξήζηε ζην δηακνηξαζκφ δεδνκέλσλ ΝΑΗ   

26.  Γηαρείξηζε ζπγθαηαζέζεσλ 
θαη ηζηνξηθφ login 

ΝΑΗ   

27.  Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ζπλαίλεζεο ρξήζηε γηα 
ηελ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ απφ εθαξκνγέο 

ΝΑΗ   

28.  ειίδα πξνθίι ρξεζηψλ ζπκβαηή κε Γεληθφ 
Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα 
δηφξζσζεο / ελεκέξσζεο ζηνηρείσλ απφ ηνλ ίδην 
ηνλ ελδηαθεξφκελν 

ΝΑΗ   

29.  Τπνζηήξημε απηφ-εγγξαθήο απφ ρξήζηεο (self-
service registration)  

ΝΑΗ   

30.  Τπνζηήξημε ξνψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, έγθξηζεο 
θαη απνδνρήο αηηεκάησλ πξφζβαζεο απφ 
ππεχζπλνπο πφξσλ 

ΝΑΗ   

31.  Τπνζηήξημε αλαθνξψλ ειέγρνπ πνιηηηθψλ 
πξφζβαζεο (reporting, auditing, policy compliance) 

ΝΑΗ   

32.  Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ηνπ ινγηζκηθνχ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη 
ππεξεζίεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 
ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 
ελφο (1) έηνπο 

 
ΝΑΗ 

  

 

Αξρηηεθηνληθή 

Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα 
βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

Θα πξέπεη λα δηαζέηεη κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο δηεξγαζίαο 
δηαρείξηζεο ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία ζα δηελεξγείηαη κε βάζε  ηελ πθηζηάκελε νξγαλσηηθή δνκή 
ηνπ Γήκνπ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη κεραληζκφ θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ, ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη ηελ απφδνζε 
δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε ζε θάζε ζχζηεκα. 

Ζ ζπλνιηθή ιχζε ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο (administrators) λα 
κπνξνχλ λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αλαθνξέο ειέγρνπ θαη πιεξνθφξεζεο (reporting) φζνλ 
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αθνξά ηζηνξηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιχζεο, αλά ρξήζηε αιιά θαη αλά 
νκάδα (group) ρξεζηψλ (π.ρ. ηεο δηεχζπλζεο πξνζσπηθνχ, ηνπ Help Desk θιπ.) γηα 
θαζνξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη λα βνεζάεη ζην λα δηαηεξεζεί έλα πςειφ επίπεδν 
επηρεηξεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειέγρνπ πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα είλαη κηα επξεία ιεηηνπξγία πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο πξφζβαζεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

α) Πνηνο ζα έρεη πξφζβαζε θαη ζε πνηνπο πφξνπο (εθρψξεζε δηθαησκάησλ ζε ρξήζηεο). 

β) Γηαηί ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ πφξν (εθρψξεζε δηθαησκάησλ κε 
βάζε ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ηνπ ρξήζηε). 

γ) Με πνην ηξφπν ζα έρεη πξφζβαζε ν ρξήζηεο ζηνπο πφξνπο, πνηα ζα είλαη ε κέζνδνο 
ειέγρνπ ηαπηφηεηαο θαη πνηα ε ηζρχο ε νπνία απαηηείηαη πξηλ ηελ ρνξήγεζε ηεο πξφζβαζεο ζηνλ 
πφξν. 

Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

Ζ δηάξθεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
πξνκήζεηαο ζα αξρίζεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ζα δηαξθέζεη 
ηξείο (3) κήλεο. 

Παξαδνηέα: 

1) Έηνηκν Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο 

2) Δγρεηξίδηα ρξήζεο 

Οκάδα Έξγνπ 

Ζ Οκάδα Έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη θαη’ ειάρηζηνλ 
απφ: 

1) Έλαλ Τπεχζπλν Έξγνπ κε 10-εηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε 
Γηαρείξηζε Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο ή Σειεπηθνηλσληψλ ν νπνίνο λα δηαζέηεη αλάινγν πηπρίν 
ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. 

2) Έλαλ Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Έξγνπ κε 5-εηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ζε Γηαρείξηζε Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο. 

Δγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο 

Θα πξέπεη λα παξαζρεζεί Δγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο έηνπο 
απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.. 
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ΜΔΡΟ Γ΄ Παξαξηήκαηα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

Δθδφηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)  ……………………………. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο   …………………………….. 

 

Πξνο ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία: 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΏΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ 

Οδφο Ληνζίσλ αξ. 22 

104 38 Αζήλα 

 

Δγγχεζε καο ππ’  αξηζκ……………….. γηα επξψ 1.200,00 € 

 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …………….. νδφο ……….……. 
αξηζκφο …. ΣΚ ………..,} 

{ε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……………...…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Κνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200,00), γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 
δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ γηα ην έξγν ηεο Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο 
θαη πξφζβαζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο 
ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη 
σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο 
Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο.} 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε 
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα 
ζπγθαηάζεζεο ηεο…………… (επσλπκία ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ) νχηε ζα ιεθζεί ππφςε 
νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε 
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αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή 
κεζεγγχεζε. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………… (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο 
ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
Πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ 
ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην 
πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

Δθδφηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα)   ……………………………. 

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία: 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΏΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ 

Οδφο Ληνζίσλ αξ. 22  

104 38 Αζήλα   

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ……………….. γηα επξψ ……………………. 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …… Οδφο ……. Αξηζκφο ……. Σ.Κ. 
………} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ………………………………… (………………) 
[εκείσζε: 5% ηνπ ηηκήκαηνο ηεο χκβαζεο Έξγνπ] γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο Έξγνπ, 
πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ  γηα ην έξγν ηεο Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο ηαπηφηεηαο 
θαη πξφζβαζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε 
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα 
ζπγθαηάζεζεο ηεο …………… (επσλπκία Αλαδφρνπ ) νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ 
έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε 
θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………… (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο 
ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά ηξείο (3) κήλεο απφ ηε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δηάξθεηα). 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ 
ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην 
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πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Νφκνο γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

Παξάξηεκα III: Τπφδεηγκα Καηαιφγνπ Έξγσλ 

Α/
Α 

ΠΔΛΑ
ΣΖ 

ΤΝΣΟΜΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦ
Ζ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗ
Α 
ΔΚΣΔΛΔ
Ζ 
ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΟΫ
ΠΟΛΟ
ΓΗΜΟ
 

ΠΑΡΟΤ
Α ΦΑΖ 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΤΝΔΗΦΟΡ
Α ΣΟ 
ΔΡΓΟ 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΣΟ ΔΡΓΟ 
(πξνυπνινγηζκφο
) 

ΣΟΗΥΔΗΟ 
ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 
(ηχπνο & 
εκεξνκελία) 

         

         

Παξάξηεκα IV: Γηαδηθαζία Γηαγσληζκνχ 

Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 
πξνκεζεπηψλ, ε ΓΑΔΜ Α.Δ. δηεμάγεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 
δηαρείξηζεο αηηεµάησλ /πξνζθνξψλ iSupplies. 

Πξνθεηκέλνπ νη πξνκεζεπηέο λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ 
πιαηθφξκα iSupplies. 

Ζ δηαδηθαζία απφθηεζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο μεθηλάεη κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ 
ππνβνιή κηαο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα 
βξνπλ ζηε δηεχζπλζε: https://isupplies.gr/auth/register 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην helpdesk ηεο 
πιαηθφξκαο iSupplies είλαη ηα αθφινπζα: email: info@isupplies.gr, Σειέθσλν: 210-3601671. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πιαηθφξκα iSupplies ππάξρνπλ αλαιπηηθά εγρεηξίδηα ρξήζεο. 

https://isupplies.gr/auth/register
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ΣΔΤΓ (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ) 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα): 
 
- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΚΑΗ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΟΣΑ (Γ.Α.Δ.Μ. Α.Δ.)  
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ: 50471 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Ληνζίσλ 22 10438 Αζήλα 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Γεψξγηνο Νίθνπ 
- Σειέθσλν: 0030 210 5277195 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: info@daem.gr, daem@daem.gr 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):www.daem.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο 
ηαπηφηεηαο θαη πξφζβαζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : Πξνκήζεηεο  
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: Αξ. Πξση. ΓΑΔΜ 
2732 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ 
ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ 
αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2: 
Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

                                                 
2  Επαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, όλνκα θαη επώλπκν, όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

mailto:info@daem.gr
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Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 
κεζαία επηρείξεζε; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, 
ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, 
ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε 
θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην 
κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν: 
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ φρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 
θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 
ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 
δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
 
γ) [……] 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 
άιινπο3; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη:  

                                                 
3  Εηδηθόηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξόκνηνπ θαζεζηώηνο. 
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α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ 
πνπ είλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 
κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 
ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 
2. δσξνδνθία 
3. απάηε 
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο 
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 
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Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ4 ην νπνίν είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία 
έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη 
ειεθηροληθά, αλαθέρεηε: (δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, 
αρτή ή θορέας έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία 
αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ): 
[……][……][……][……]5 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε6: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 
θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη 
ειεθηροληθά, αλαθέρεηε: (δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, 
αρτή ή θορέας έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία 
αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ): 
[……][……][……][……]7 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ8: [……] 

                                                 
4 Η ελ ιόγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε) θαη 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε), 

ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

5 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

6 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

7 Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 
πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 
νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
 - Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη   
   δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή   
  έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
γ.2)[……]· 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

α)[……]· 
 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
γ.2)[……]· 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε όζολ αθορά ηελ 
θαηαβοιή ηφλ θόρφλ ή εηζθορώλ θοηλφληθής 
αζθάιηζες δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, αλαθέρεηε: 

(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 
έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 
εγγράθφλ):  
[……][……][……] 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

                                                                                                                                                
8 Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινύζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλύεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιήθζεθαλ.  
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(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 
απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο  ηηο 
πεξηζηάζεηο 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 
έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 
εγγράθφλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο 
κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε 
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
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[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 
ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ9, ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 
ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 
φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

[] Ναη [] Όρη 

                                                 
9 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
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δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα 
ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 
θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή 
εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα 
ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ: 
Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη 
ειεθηροληθά, αλαθέρεηε: 

[…] 
 
 
(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 
έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 
εγγράθφλ):  
[……][……][……] 
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Β: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 
αθφινπζεο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ 
ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη 
παξάζρεη ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 
ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε):  
[…...........] 

Πεξηγξα
θή 

πνζά εκεξνκε
λίεο 

παξαιήπη
εο 

    
 

2) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 
Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη 
ειεθηροληθά, αλαθέρεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 
έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 
εγγράθφλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη 
ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ 
πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ 
ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε 
κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ: 
Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη 
ειεθηροληθά, αλαθέρεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 
έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 
εγγράθφλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη 
ειεθηροληθά, αλαθέρεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 
έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 
εγγράθφλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα 
ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 
 
Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη 
ειεθηροληθά, αλαθέρεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 
έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 
εγγράθφλ): [……][……][……] 

 

Μέξνο V: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη ηα ζηοητεία ποσ έτφ αλαθέρεη 
ζύκθφλα κε ηα κέρε Ι – IV αλφηέρφ είλαη αθρηβή θαη ορζά θαη όηη έτφ πιήρε επίγλφζε ηφλ 
ζσλεπεηώλ ζε περίπηφζε ζοβαρώλ υεσδώλ δειώζεφλ. 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηος θαη 
τφρίς θαζσζηέρεζε, λα προζθοκίζφ ηα πηζηοποηεηηθά θαη ηης ιοηπές κορθές αποδεηθηηθώλ 
εγγράθφλ ποσ αλαθέροληαη, εθηός εάλ : 

α) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτεη ηε δσλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζτεηηθά 
δηθαηοιογεηηθά απεσζείας κε πρόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδοκέλφλ ζε οποηοδήποηε θράηος 
κέιος ασηή δηαηίζεηαη δφρεάλ 
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β) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτοσλ ήδε ζηελ θαηοτή ηοσς ηα ζτεηηθά 
έγγραθα. 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος δίδφ επηζήκφς ηε ζσγθαηάζεζή κοσ ζη... [προζδηορηζκός 
ηες αλαζέηοσζας αρτής ή ηοσ αλαζέηοληα θορέα, όπφς θαζορίδεηαη ζηο κέρος Ι, ελόηεηα Α], 
προθεηκέλοσ λα αποθηήζεη πρόζβαζε ζε δηθαηοιογεηηθά ηφλ πιεροθορηώλ ηης οποίες έτφ 
σποβάιιεη ζη... [λα προζδηορηζηεί ηο αληίζηοητο κέρος/ελόηεηα/ζεκείο] ηοσ παρόληος 
Τσποποηεκέλοσ Εληύποσ Υπεύζσλες Δήιώζες γηα ηοσς ζθοπούς η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
δηαδηθαζίαο (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη 
ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεροκελία, ηόπος θαη, όποσ δεηείηαη ή είλαη απαραίηεηο, σπογραθή(-ές): [……] 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο θαη ζε 
εθεκεξίδα ησλ Αζελψλ αληίζηνηρα. 

Αζήλα, 24 Απξηιίνπ 2019 

Καηφπηλ εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γ.. 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

ΣΑΤΡΟ ΑΘΔΝΙΓΗ 
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