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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ 

ΤΝΣΗΡΗΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΨΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ (ΕΠΙΚΕΤΗ) ΚΕΝΣΡΙΚΨΝ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΗΜΟΙΑ  

ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  
                                 

Ταύροσ, 5/08/2022 
                        Α.Π.  : 4581 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ, με την 

υπ’ αριθμ. 5194/02-08-2022 απόφαςό του, προκηρύςςει Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία, με 

κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ, 

για την ανϊδειξη αναδόχου, ο οπούοσ θα αναλϊβει την παροχό υπηρεςιών τακτικόσ προληπτικόσ 

ςυντόρηςησ,  αλλϊ και επανορθωτικόσ ςυντόρηςησ (επιςκευό) Κεντρικών Ηλεκτρονικών 

Τπολογιςτικών υςτημϊτων του ΕΚΔΔΑ, 

 ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΥΑ 

 

Επωνυμύα Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2 
Περιοχό- Πόλη Ταύροσ, Αθόνα  
Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 17778 
Φώρα Ελλϊδα 
Kωδικόσ  NUTS  Αναθϋτουςασ Αρχόσ EL 304 
Σηλϋφωνο επικοινωνύασ 213-1306-370, 214 
Υαξ 213-1306-480 
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο promitheies@ekdd.gr   
Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ Ειρόνη Κρύπα, Νεκταρύα Δρούγκα 
Διεύθυνςη Διαδικτύου Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ (URL) 

www.ekdd.gr  

Διευθύνςεισ  Διαδικτύου ελεύθερησ, 
πλόρουσ και ϊμεςησ πρόςβαςησ ςτα 
ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

 www.promitheus.gov.gr (τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  
αναρτόθηκαν ςτην πλατφόρμα ΚΗΜΔΗΣ ςτισ 
05/08/2022) 

 www.ekdd.gr (τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  
αναρτόθηκαν ςτην ιςτοςελύδα του ΕΚΔΔΑ ςτισ 
05/08/2022) 

mailto:promitheies@ekdd.gr
http://www.ekdd.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/
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Σύποσ  Αναθϋτουςασ Αρχόσ 
Εύναι Νομικό Πρόςωπο Δημοςύου Δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
αποτελεύ Κεντρικό Κυβερνητικό Αρχό και ανόκει ςτη 
Γενικό Κυβϋρνηςη (Υποτομϋασ Κεντρικόσ Κυβϋρνηςησ) 

Κύρια Δραςτηριότητα τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

Η επαγγελματικό εκπαύδευςη 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ  

Σρόποσ πληρωμόσ: Η πληρωμό θα πραγματοποιεύται ςε μηνιαύα βϊςη με την εξόφληςη τησ 

αντύςτοιχησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ τμηματικόσ παρϊδοςησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και 

ποιοτικό παραλαβό των αντύςτοιχων υπηρεςιών, μϋςω τησ  Τραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την 

προςκόμιςη των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016. 

Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου – Κυρώςεισ:  Σύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 203 

του Ν. 4412/2016. 

Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ: Σύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 

205 του Ν. 4412/2016. 

Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ: Από το Τμόμα Εφαρμογών Πληροφορικόσ του ΕΚΔΔΑ.  

Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ: Σε μηνιαύα βϊςη από επιτροπό παραλαβόσ που 

ςυγκροτεύται, ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 3 και 11 περ. δ’  του ϊρθρου 221 του Ν. 

4412/2016. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Περιγραφό υπηρεςιών: 

Αντικει μενο τησ ςυ μβαςησ, ει ναι η παροχη  υπηρεςιω ν τακτικη σ προληπτικη σ ςυντη ρηςησ,  αλλα  

και επανορθωτικη σ ςυντη ρηςησ (επιςκευη ) των Κεντρικω ν Ηλεκτρονικω ν Υπολογιςτικω ν 

Συςτημα των του ΕΚΔΔΑ, που βρι ςκεται ςτον Ταυ ρο Αττικη σ, Πειραιω σ 211 και Θρα κησ 2, 

ςυ μφωνα με τισ τεχνικε σ προδιαγραφε σ και απαιτη ςεισ του ε ργου, που περιγρα φονται αναλυτικα  

ςτο Παρα ρτημα ΙΙΙ τησ διακη ρυξησ. 

CPV 

50312000 

50312100 

50730000-1 

Κωδικόσ NUTS   EL 304 

 

2. Προώπολογιςμόσ ύμβαςησ  

Η εκτιμώμενη αξι α εύναι η εξόσ:  

ΑΞΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΗ 
ΤΜΒΑΗ (ΦΨΡΙ ΥΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ                                 
(ΜΕ ΥΠΑ) 

64.000,00 € 79.360,00 € 

Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται.  

3. Διϊρκεια τησ ύμβαςησ 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε ϋνα (1) ϋτοσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

1. Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ: ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 25 του Ν.4412/2016 
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2. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ 

ςύμβαςησ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ 

οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω περιπτώςεων:  

Α) Λο γοι που ςχετι ζονται με ποινικε σ καταδι κεσ: ςυ μφωνα με τα οριζο μενα ςτην παρ.1 του α ρθρου 73 

του Ν. 4412/2016 

Β) Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςη και παραβϊςεισ 

τησ εργατικόσ νομοθεςύασ: ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ.2 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

Γ) Λο γοι που ςχετι ζονται με αφερεγγυο τητα  η   επαγγελματικό παρϊπτωμα: όςα αναφϋρονται ςτισ 

περιπτώςεισ α’, β’, ςτ’ και θ’ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

Δ) Αποκλειςμόσ ςε οποιοδόποτε ςτιγμό τησ διαδικαςύασ: όταν αποδεικνύεται ότι ο οικονομικόσ 

φορϋασ βρύςκεται ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των προαναφερθϋντων λόγων αποκλειςμού. 

Ε) Γενικόσ αποκλειςμόσ από δημόςιεσ ςυμβϊςεισ: Προςφϋρων που του ϋχει επιβληθεύ η ποινό του 

αποκλειςμού, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

 

3. Κριτόρια Επιλογόσ 

1. Καταλληλότητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

 Οι οικονομικοι  φορει σ που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ τησ παρου ςασ ςυ μβαςησ 

απαιτει ται να αςκου ν επαγγελματικη  δραςτηριο τητα ςυναφη  με το αντικει μενο των προσ 

παροχη  υπηρεςιω ν και ειδικο τερα:  

i. Όςοι  ει ναι εγκατεςτημε νοι ςε κρα τοσ με λοσ τησ Ευρωπαι κη σ Ένωςησ απαιτει ται να ει ναι 

εγγεγραμμε νοι ςε ε να απο  τα επαγγελματικα  η  εμπορικα  μητρω α που τηρου νται ςτο 

κρα τοσ - με λοσ εγκατα ςταςη σ τουσ, ο πωσ περιγρα φονται ςτο Παρα ρτημα XI του 

Προςαρτη ματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016.  

ii. Όςοι  ει ναι εγκατεςτημε νοι ςε κρα τοσ - με λοσ του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Χω ρου (Ε.Ο.Χ) 

η  ςε τρι τεσ χω ρεσ που προςχωρη ςει ςτη ΣΔΣ, η  ςε τρι τεσ χω ρεσ που δεν εμπι πτουν ςτην 

προηγου μενη περι πτωςη και ε χουν ςυνα ψει διμερει σ η  πολυμερει σ ςυμφωνι εσ με την 

Ένωςη ςε θε ματα διαδικαςιω ν ανα θεςησ δημοςι ων ςυμβα ςεων, απαιτει ται να ει ναι 

εγγεγραμμε νοι ςε αντι ςτοιχα επαγγελματικα  η  εμπορικα  μητρω α.  

iii. Όςοι οικονομικοι  φορει σ ει ναι εγκατεςτημε νοι ςτην Ελλα δα απαιτει ται να ει ναι 

εγγεγραμμε νοι ςτο Εμπορικο  και Βιομηχανικο  Επιμελητη ριο η  να προςκομι ςουν ε νορκη 

δη λωςη ενω πιον ςυμβολαιογρα φου ςχετικα  με την α ςκηςη του ςυγκεκριμε νου ςυναφου σ 

επαγγε λματοσ. 

2. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 

 Οι υποψη φιοι απαιτει ται να διαθε τουν ελϊχιςτο Γενικό Μϋςο Ετόςιο Κύκλο Εργαςιών, που 

αντιςτοιχει  ςε ποςοςτο  εκατο  τοισ εκατο  (100%) τησ εκτιμω μενησ αξι ασ (δηλ. 79.360,00 €) 

και αφορα  τα ε τη 2021, 2020, 2019.  

Σε περύπτωςη που οι ζητούμενεσ πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περύοδο, οι οικονομικού φορεύσ δύνουν τα ςτοιχεύα για τα ϋτη λειτουργύασ και 

αναφϋρουν την ημερομηνύα ςύςταςησ ό ϋναρξησ των δραςτηριοτότων τουσ. 

3. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Οι υποψη φιοι απαιτει ται: 

1. Να διαθϋτουν αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςτη ςυντόρηςη ανϊλογων εξοπλιςμών (κεντρικού 

εξοπλιςμού ςε διϊταξη υψηλόσ διαθεςιμότητασ). Συγκεκριμϋνα απαιτεύται κατϊ τα τρύα(3) 

τελευταύα ϋτη να ϋχουν ςυμμετϊςχει ςτην επιτυχό εκτϋλεςη τουλϊχιςτον τρεύσ (3) 

ςυμβϊςεων που αφορούν υπηρεςύεσ διαςφϊλιςησ καλόσ λειτουργύασ (υπό καθεςτώσ 
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ςυντόρηςησ) υπολογιςτικών ςυςτημϊτων Κεντρικόσ Υποδομόσ δυναμικότητασ τουλϊχιςτον 

20 server (data centers, computer rooms).  

Oι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να ϋχουν εκτελϋςει τα ανωτϋρω ϋργα με 

αποδεδειγμϋνο ποςοςτό ςυμμετοχόσ ύςο ό μεγαλύτερο από 60% και να ϋχουν αναλϊβει την 

υλοπούηςη αντικειμϋνου ςυναφούσ με τουσ ανωτϋρω τομεύσ. 

2. Να διαθϋτουν ικανό αριθμό μηχανικών – τεχνικών με κατϊλληλη εμπειρύα. Οι οικονομικού 

φορεύσ  υποχρεούνται με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ να υποβϊλουν ςτην αναθϋτουςα αρχό  

κατϊλογο τεχνικού προςωπικού τουσ το οπούο  θα εύναι  εξουςιοδοτημϋνο για την τακτικό 

προληπτικό και επανορθωτικό ςυντόρηςη εξοπλιςμού που περιγρϊφεται ςτον Πύνακα 1 του 

Παραρτόματοσ Ι τησ Διακόρυξησ.  

Η Ομϊδα ϋργου πρϋπει να αποτελεύται  τουλϊχιςτον από: 

1. Έναν μηχανικό ςυςτημϊτων διπλωματούχο ΑΕΙ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ό Μηχανικό 

Υπολογιςτών ό πτυχιούχο ΑΕΙ Επιςτόμησ Υπολογιςτών με τουλϊχιςτον δεκαετό εμπειρύα 

ςτην υποςτόριξη κεντρικών ςυςτημϊτων ομούων με τα περιγραφόμενα ςτα ςημεύα 1-4 

του Πύνακα του Παραρτόματοσ Ι τησ Διακόρυξησ. 

2. Έναν μηχανικό δικτύων διπλωματούχο ΑΕΙ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ό Μηχανικό 

Υπολογιςτών με τουλϊχιςτον δεκαετό εμπειρύα ςτην υποςτόριξη δυκτιακών ςυςκευών 

όμοιων με τισ περιγραφόμενεσ ςτα ςημεύα 1ϋωσ 3 και 5 του Πύνακα 1 του Παραρτόματοσ Ι 

τησ Διακόρυξησ.  

3. Έναν τεχνικό υποδομών computer room – ψυκτικό με αντύςτοιχη ϊδεια. Με πενταετό 

τουλϊχιςτον εμπειρύα ςτην υποςτόριξη ςυςκευών όμοιων με τισ περιγραφόμενεσ ςτο 

ςημεύο 6 του Πύνακα 1 του Παραρτόματοσ Ι τησ Διακόρυξησ.  

Οι ανωτϋρω απαςχολούμενοι δύναται να απαςχολούνται  με οποιαδόποτε ςχϋςη ςτον 

οικονομικό φορϋα (εργαςύασ, ϋργου, ανεξαρτότων υπηρεςιών κλπ). 

Σε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, οι παραπϊνω ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ καλύπτονται 

αθροιςτικϊ από όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 

4. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ 

Συ ςτημα διαχει ριςησ ποιο τητασ ςυ μφωνα με το προ τυπο ISO 9001:2015 η  ιςοδυ ναμο αυτου  για 

την παροχη  υπηρεςιω ν αςφα λειασ που ε χει εκδοθει  απο  ανεξα ρτητο οργανιςμο  που βεβαιω νει ο τι 

ο οικονομικο σ φορε ασ ςυμμορφω νεται με τα απαιτου μενα προ τυπα διαςφα λιςησ ποιο τητασ, 

ςυμπεριλαμβανομε νησ τησ προςβαςιμο τητασ για α τομα με ειδικε σ ανα γκεσ και  να πληρου ν ο λεσ 

τισ α λλεσ απαιτη ςεισ που προβλε πονται ςτο α ρθρο 82 παρ.1 του Ν. 4412/2016. 

Το εν λο γω πιςτοποιητικο  θα πρε πει να καλυ πτει το αντικει μενο των προσ ανα θεςη υπηρεςιω ν και 

θα πρε πει να ει ναι ςε ιςχυ  το ςο κατα  το χρο νο υποβολη σ τησ προςφορα σ του υποψηφι ου, ο ςο και 

κατα  τη δια ρκεια εκτε λεςησ τησ ςυ μβαςησ. 

4. Αποδεικτικϊ μϋςα 

 Έλεγχοσ νομιμοπούηςησ αναδόχου 

- Νομιμοποιητικα  ςτοιχει α εταιρει ασ 

- Παραςτατικο  εκπροςω πηςησ 

- Οι προςφϋροντεσ - Νομικϊ Πρόςωπα (Ν.Π.) οφεύλουν να καταθϋςουν ϋγκριςη του αρμόδιου 

οργϊνου του Ν.Π. 

 Έλεγχοσ περύ μη ύπαρξησ λόγων αποκλειςμού 

- Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 80 παρ. 2 περ. α του Ν.4412/2016. 

- Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικούσ φορεύσ 

του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ και επιπλϋον υπεύθυνη δόλωςη αναφορικϊ με 
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τουσ οργανιςμούσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ 

(ςτην περύπτωςη που ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ ϋχει την εγκατϊςταςό του ό απαςχολεύ 

προςωπικό ςτην Ελλϊδα, αφορϊ οργανιςμούσ κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ). 

- Αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ από την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ-

μϋλουσ ό χώρασ.  

- Τπεύθυνη δόλωςη ότι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη 

και δεςμευτικό ιςχύ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών τουσ όςον αφορϊ ςτην 

καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

- Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του οικεύου 

κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 80 παρ. 2 περ. β του 

Ν.4412/2016 για την απόδειξη ότι δε ςυντρϋχουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 73, παρ.4 περ. β’. 

Ειδικότερα, τα πιςτοποιητικϊ πτώχευςησ και αναγκαςτικόσ διαχεύριςησ εκδύδονται κατϊ 

περύπτωςη από την αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό Αρχό του οικεύου κρϊτουσ μϋλουσ ό χώρασ. 

Τα φυςικϊ πρόςωπα δεν προςκομύζουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςεωσ ςε εκκαθϊριςη. 

-  Τπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ 

ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού 

οργανιςμού του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ 

του για την απόδειξη ότι δε ςυντρϋχουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 73, παρ.4 περ. α’, γ’, δ’, 

ε’, ςτ’, ζ’, η’ και θ’. 

- Τπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα ενώπιον αρμόδιασ 

δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό 

εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ 

εγκατϊςταςόσ του ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα 

με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 
 Πλόρωςη κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ  

Α. Προσ απόδειξη τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ δραςτηριότητϊσ τουσ: 

Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν Πιςτοποιητικό του 

οικεύου Επιμελητηρύου.  

Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού 

μητρώου του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Στην περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να 

αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται 

ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό 

διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ 

χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν 

τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του 

αντικειμϋνου τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ. 

Β.  Προσ απόδειξη τησ Οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ απαιτεύται:  

Οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αποςπϊςματα οικονομικών καταςτϊςεων των 

τελευταύων τριών (3) διαχειριςτικών χρόςεων (2021,2020,2019), ςε περύπτωςη που η 

δημοςύευςη αυτών απαιτεύται από τη νομοθεςύα τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του οικονομικού 

φορϋα ό δόλωςη περύ του ςυνολικού ύψουσ του κύκλου εργαςιών για τισ τελευταύεσ τρεισ (3) 

διαχειριςτικϋσ χρόςεισ (2021,2020,2019), ςε περύπτωςη που δεν υποχρεούνται ςε δημοςύευςη 

οικονομικών καταςτϊςεων. Σε περύπτωςη οικονομικών φορϋων που δραςτηριοποιούνται για 
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μικρότερο χρονικό διϊςτημα, υποβϊλλουν αποςπϊςματα οικονομικών καταςτϊςεων ό δόλωςη, 

ςύμφωνα με τα προαναφερθϋντα, για το εν λόγω χρονικό διϊςτημα. 

Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ, για βϊςιμο λόγο, δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα ανωτϋρω 

δικαιολογητικϊ μπορεύ να αποδεικνύει την οικονομικό και χρηματοοικονομικό του επϊρκεια με 

οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο, το οπούο η αναθϋτουςα αρχό κρύνει κατϊλληλο. 

Γ. Προσ απόδειξη τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ, απαιτεύται: 

α) Οι προςφϋροντεσ πρϋπει να προςκομύςουν κατϊλογο των κυριότερων υπηρεςιών που 

εκτϋλεςαν κατϊ τα τρύα τελευταύα ϋτη (2021,2020,2019), με αναφορϊ του αντύςτοιχου 

ποςού, τησ ημερομηνύασ και των δημόςιων ό/και ιδιωτικών αποδεκτών των υπηρεςιών.  

β) Οι προςφϋροντεσ πρϋπει να προςκομύςουν πύνακα τησ προτεινόμενησ ομϊδασ ϋργου με 

αναφορϊ των ςτοιχεύων του ςτελϋχουσ, τη θϋςη ςτην ομϊδα, τουσ τύτλουσ ςπουδών, την 

εμπειρύα και τη ςχϋςη εργαςύασ και επιπροςθϋτωσ να υποβϊλουν βιογραφικϊ ςημειώματα 

των ςτελεχών τησ ομϊδασ ϋργου, από όπου πρϋπει να προκύπτουν οι απαιτόςεισ του 

αντύςτοιχου κριτηρύου τησ διακόρυξησ.   

(β)Οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρουν το τμόμα τησ 

ςύμβαςησ το οπούο προτύθενται ενδεχομϋνωσ να αναθϋςουν ςε τρύτουσ υπό μορφό 

υπεργολαβύασ, καθώσ και τουσ ςχετικούσ υπεργολϊβουσ, εφόςον εύναι γνωςτού. 

Δ. Για την απόδειξη τησ ςυμμόρφωςησ με πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ, απαιτεύται: 

Πιςτοποιητικό Συμμόρφωςησ Συςτόματοσ Ποιότητασ ISO 9001: 2015 ό ιςοδύναμο, ςύμφωνα με 

τα αναλυτικώσ οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 2.3.4 τησ Διακόρυξησ. 

Ε. Η ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων αποδεικνύεται με ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη 

των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτόν.  

Η ωσ ϊνω δϋςμευςη θα μπορούςε να προκύπτει από ιδιωτικό ςυμφωνητικό μεταξύ προςφϋροντοσ 

και τρύτου, ςτισ ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται, ό από οποιοδόποτε ϊλλο κατϊλληλο μϋςο.   

Στην περύπτωςη επύκληςησ δϊνειασ εμπειρύασ, απαιτεύται η προςκόμιςη:  

(α) όλων των κατϊ περύπτωςη προβλεπόμενων δικαιολογητικών του παρόντοσ ϊρθρου από τα 

οπούα αποδεικνύεται η πλόρωςη των κριτηρύων τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ 

επϊρκειασ ό/και τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ και η μη ύπαρξη λόγων αποκλειςμού 

του τρύτου, ςτον οπούο πρόκειται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων και 

(β) των εγγρϊφων ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ του τρύτου, όπωσ ιςχύουν κατϊ την ημερομηνύα 

διενϋργειασ του Διαγωνιςμού, από τα οπούα να προκύπτει η νόμιμη ςύςταςη και λειτουργύα του, 

καθώσ και το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν τον παραπϊνω με την υπογραφό του/τουσ. 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, 

κατϊ περύπτωςη, δικαιολογητικϊ για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ που προβλϋπονται από 

τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ 

πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια 

του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ 

αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το 

πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ,  ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ & ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 

Εύδοσ διαδικαςύασ 

ανϊθεςησ 

Ανοιχτό διαδικαςύα ςύμφωνα με  τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 

(Α΄ 147), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με το Ν. 4782/2021 (Α’ 

36). 
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Κριτόριο ανϊθεςησ Η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ 

Καταληκτικό 

ημερομηνύα 

υποβολόσ των 

προςφορών 

29/08/2022, ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 13.00 

 

Διεύθυνςη και τρόποσ 

υποβολόσ  

προςφορών: 

Η διαδικαςύα θα διενεργηθεύ με χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού 
Συςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων Συμβϊςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μϋςω 
τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ωσ ϊνω 
ςυςτόματοσ, την 01/09/2022, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 11.00 π.μ. 
(ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των (υπο)φακϋλων 
«Δικαιολογητικϊ Συμμετοχόσ-Τεχνικό Προςφορϊ» και «Οικονομικό 
Προςφορϊ»). 

Ημερομηνύα και ώρα  

αποςφρϊγιςησ 

ϋντυπων προςφορών 

01.09.2022, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 11:00 

Φρόνοσ ιςχύοσ 

προςφορών 

Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ/τισ ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ 

ςτο διαγωνιςμό για δώδεκα  (12) μόνεσ από την επόμενη τησ 

διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

Γλώςςα ςύνταξησ 

προςφορών 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και 

τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 

ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 

γλώςςα.  

 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παρούςα ςύμβαςη χρηματοδοτεύται από τον τακτικό προώπολογιςμό και βαρύνει τισ πιςτώςεισ του 

προώπολογιςμού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τα ϋτη 2022 - 2023, ΚΑΕ 7123. 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΥΤΓΨΝ 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη 

δημόςια ςύμβαςη και ϋχει υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό 

παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ ευρωπαώκόσ ενωςιακόσ ό 

εςωτερικόσ νομοθεςύασ ςτον τομϋα των δημοςύων ςυμβϊςεων, ϋχει δικαύωμα να προςφύγει 

ςτην ανεξϊρτητη Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ), ςύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ 

με προδικαςτικό προςφυγό, κατϊ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 

προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το αύτημϊ 

του. 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

Σε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 

(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 

χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 

ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα. Ειδικϊ για την ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προκόρυξησ, η πλόρησ γνώςη αυτόσ τεκμαύρεται μετϊ την πϊροδο δεκαπϋντε (15) ημερών από τη 

δημοςύευςη ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περύπτωςη παρϊλειψησ που αποδύδεται ςτην αναθϋτουςα αρχό, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ 

προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ. 

Οι προθεςμύεσ ωσ προσ την υποβολό των προδικαςτικών προςφυγών και των παρεμβϊςεων αρχύζουν 

την επομϋνη τησ ημϋρασ τησ προαναφερθεύςασ κατϊ περύπτωςη κοινοπούηςησ ό γνώςησ και λόγουν 

όταν περϊςει ολόκληρη η τελευταύα ημϋρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτό εύναι εξαιρετϋα ό Σϊββατο, 

όταν περϊςει ολόκληρη η επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαςτικό προςφυγό ςυντϊςςεται υποχρεωτικϊ με τη χρόςη του τυποποιημϋνου εντύπου του 

Παραρτόματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατύθεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ λειτουργικότητασ 

«Επικοινωνύα» ςτην ηλεκτρονικό περιοχό του ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμού, επιλϋγοντασ την ϋνδειξη 

«Προδικαςτικό Προςφυγό» ςύμφωνα με το ϊρθρο 18 τησ Κ.Υ.Α. Προμόθειεσ και Υπηρεςύεσ. 

 

 

                 Η  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΨΣΗ 
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