
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

  
            Προμήθεια κεντρικών υποδομών Servers, Αποθηκευτικών μέσων και Υλικών Δικτύου, 

καθώς και   το απαραίτητο λογισμικό για το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) 

1 
 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  

«Προμήθεια κεντρικών υποδομών Servers, Αποθηκευτικών μέσων και 

Υλικών Δικτύου, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό για το 

πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)» 

 

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2017 

ΚΠ/6360/13 -11-2017 

 

Ταχ. Δ/νση     : Γ. Σταυρουλάκη (πρώην Παντανάσσης) 5 

Τ.Κ. – Πόλη    : 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου  

Κωδικός NUTS: EL301 

Τηλεφωνικό κέντρο: 210-6183500 

Fax: 210-6183530 

e-mail: info@obi.gr, zlaz@obi.gr  

Ιστοσελίδα       :www.obi.gr 

Πληροφορίες  : Ι. Μπουμπάρης, Κ. Ευσταθίου 

Τηλ.                : 210-6183631, 210-6183615 Fax: 210 6183530 

E-mail                 :jbou@obi.gr, cefs@obi.gr 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (άρθρο 117 Ν.4412/2016) 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

                                                             Ο Γενικός Διευθυντής    

       Ιωάννης Καπλάνης 

Κριτήριο Αξιολόγησης: Η συμφερότερη οικονομική προσφορά 

βάσει τιμής 

  

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών  Ημερομηνία:      27/11/2017     

Ώρα:                    10.00 πμ  

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού Ημερομηνία:   27/11/2017        

Ώρα:                     10.30 πμ  

Προϋπολογισθείσα 

Δαπάνη: 

 

 

€ 58.900,00 εκτός ΦΠΑ 

Τόπος παράδοσης προσφορών ΟΒΙ, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Ισόγειο 

Γιάννη Σταυρουλάκη (πρώην Παντανάσσης) 

5, 15125, Μαρούσι 

Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού Γιάννη Σταυρουλάκη (πρώην Παντανάσσης) 

5, 15125, Μαρούσι-Αίθουσα Γ. Κουμάντου 

Ισόγειο 

CPV:  30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και προμήθειες.                         

51611100-

9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 

48000000-8 

Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Γ. Σταυρουλάκη (πρώην Παντανάσσης) 5 

Πόλη: Παράδεισος Αμαρουσίου, ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός: 15125 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS3: EL 301 

CPV:  

30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 

51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

Τηλέφωνο: 210-6183500, 210-6183555 

Φαξ: 210-6183530 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@obi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ι. Μπουμπάρης(210-6183631), Κ. Ευσταθίου(210-

6183615)    fax:210-6183530,    E-mail: jbou@obi.gr, cefs@obi.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):www.obi.gr 

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης . Η 

κύρια δραστηριότητα του ΟΒΙ είναι η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών 

σχεδίων. 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Για την παραλαβή της πρόσκλησης μπορείτε να 

απευθυνθείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην κα Ζ. Λαζαρίδου (στο 

τηλέφωνο 210-6183555) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.obi.gr. 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Είδος διαδικασίας 

Εφαρμόζεται η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 ν. 

4412/2016) για την «Προμήθεια κεντρικών υποδομών Servers, Αποθηκευτικών 

μέσων και Υλικών Δικτύου, καθώς και   το απαραίτητο λογισμικό για το 

πληροφοριακό σύστημα  του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)», 

προϋπολογισμού  58.900€ πλέον ΦΠΑ ή 73.036€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

mailto:info@obi.gr
http://www.obi.gr/
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με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης είναι αποκλειστικώς ο Οργανισμός Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:14.03 σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του ΟΒΙ. 

 

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια τριών (3) εξυπηρετητών (servers), 

μίας (1) δικτυακά συνδεόμενης μονάδας αποθήκευσης (SAN), δύο (2) 

δικτυακών δρομολογητών (switches), λογισμικό και υπηρεσίες εγκατάστασης, 

μεταφοράς εικονικών μηχανών, εκπαίδευσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. 

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού πρέπει να ικανοποιεί 

τουλάχιστον τα ISO, CE κλπ. standards ποιότητας και ασφάλειας που απαιτούνται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον 

κατασκευαστή του τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει 

να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να έχει ανακοινωθεί ημερομηνία που θα 

περιέλθει σε κατάσταση End Of Life. 

Όλος ο υλικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι τύπου rack mounted  (19’’) και 

να συνοδεύεται από τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να εγκατασταθεί σε ικρίωμα 

(rack). Περιλαμβάνει τουλάχιστον συρόμενες ράγες με βραχίονα διαχείρισης 

καλωδίων. 

Να αναφέρεται ο κατασκευαστής, η σειρά, το μοντέλο και το έτος αρχικής 

κυκλοφορίας  για κάθε ξεχωριστό κομμάτι εξοπλισμού. 

Οι servers και ο υπόλοιπος υλικός εξοπλισμός να είναι του ιδίου επώνυμου 

κατασκευαστή. Στην περίπτωση κατά την οποία οι servers και ο υπόλοιπος ή μέρος 

του υπόλοιπου υλικού εξοπλισμού είναι διαφορετικών κατασκευαστών, οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 

παρέχεται βεβαίωση περί της συμβατότητας των διαφόρων υποσυστημάτων μεταξύ 

τους. 

Τα προτεινόμενα συστήματα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς 

εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. 





 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

  
            Προμήθεια κεντρικών υποδομών Servers, Αποθηκευτικών μέσων και Υλικών Δικτύου, 

καθώς και   το απαραίτητο λογισμικό για το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) 

5 
 

Η προσφερόμενη εγγύηση στον εξοπλισμό να περιλαμβάνει την 

αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων, το κόστος των ανταλλακτικών και της 

εργασίας. 

Η εγγύηση θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή του αντίστοιχου 

εξοπλισμού. Η δε τεχνική υποστήριξη θα παρέχεται από πιστοποιημένους τεχνικούς. 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την 

εξακρίβωση της κατάλληλης πιστοποίησης των τεχνικών που θα απασχοληθούν στο 

έργο. 
 

1.3.4 Δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου 

Τυχόν ανάγκη παράτασης της διάρκειας της σύμβασης διέπεται από τη 

διάταξη του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

1.3.5 Εκτιμώμενη Αξία και Διάρκεια της σύμβασης 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.036€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 58.900€). 

 

1.4 ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑIΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία 

και ιδίως:  

α. Τις διατάξεις του Ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και 

τεχνολογική καινοτομία» (ΦΕΚ 171 Α’ της 22.09.1987). 

β.        Το ΠΔ 232/1992 « Έξοδος του ΟΒΙ από τον Δημόσιο Τομέα».  

γ. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 7066/ΕΦΑ/666/1989 «Έγκριση του 

Οικονομικού Κανονισμού του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (ΦΕΚ 

363 Β’ της 16.05.1989). 

δ.    Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις» (Α΄143). 

ε.        Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145). 
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στ.      Τις διατάξεις του Ν. 4412 /2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 014/25/ΕΕ). 

ζ.      Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό ΑΔΑ: ΩΥΟΘ465ΧΗΥ-ΞΞΛ 

(ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

η. Την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος με αριθμό 17REQ002236805 2017-11-

14 ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ). 

θ. Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντολογικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά. 

 

1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι έγγραφες προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ή και να αποστέλλονται 

με οποιονδήποτε τρόπο στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), οδός 

Γιάννη Σταυρουλάκη (πρώην Παντανάσσης) 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου 

(Γενικό Πρωτόκολλο, ισόγειο), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία 27/11/2017 και ώρα 10.00 π.μ. 

Μετά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται στην Διακήρυξη, προσφορές 

δεν θα γίνονται δεκτές. 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 27/11/2017 και ώρα 10.30 π.μ.. στην 

αίθουσα Γ. Κουμάντου στο ισόγειο. 

1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 

του ΟΒΙ www.obi.gr και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

 

1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖOΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΣYΝΑΨΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

http://www.obi.gr/
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 

σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

1.8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ 

του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας 

σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα 

στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 . 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι: 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της:  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),  

όπως αυτά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.obi.gr) και στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Για την παραλαβή της Διακήρυξης μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στην κα Ζ. 

Λαζαρίδου (στο τηλέφωνο 210-6183555 ή στο e-mail:zlaz@obi.gr) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.obi.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 

ακόλουθη διεύθυνση zlaz@obi.gr (κα Λαζαριδου 210-6183555), το αργότερο δύο 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.obi.gr). 

Ο Οργανισμός μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 

λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν 

από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο δύο (2) 

ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν 

σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση 

των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

http://www.obi.gr/
mailto:zlaz@obi.gr
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γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα, εξαιρούνται τεχνικά φυλλάδια, συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 

φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στη παρούσα διαδικασία, θα 

είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει 

είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το 

αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 

και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, εάν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημοσίου εγγράφου και 

δικαιολογητικού αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 

με τη σφραγίδα «APOSTILE» σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Κάθε μορφή επικοινωνίας με τον Οργανισμό, καθώς και αυτής μεταξύ του 

Οργανισμού και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σ’ αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων 

από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) 

την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τα στοιχεία του Ο.Β.Ι. προς τον οποίο 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 

την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 

σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται, και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Ο Οργανισμός επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, 

τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 

όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του Οργανισμού αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

2.2.2.1 Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά, επί ποινή 

αποκλεισμού, να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το 

ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της 

Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), ήτοι ν’ ανέρχεται στο 

ποσό των 1.178 € (χιλίων εκατόν εβδομήντα οκτώ  ευρώ).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο Οργανισμός μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών.  

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 

πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους  2.2.3 έως 2.2.5, δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 





 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

  
            Προμήθεια κεντρικών υποδομών Servers, Αποθηκευτικών μέσων και Υλικών Δικτύου, 

καθώς και   το απαραίτητο λογισμικό για το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) 

12 
 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(Α΄ 215).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

2.2.3.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία. Οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 
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2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του 

άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του ΟΒΙ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει 
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εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το 

δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και 

καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

 

2.2.3.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης (διαγωνισμό), όταν αποδεικνύεται 

ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, 

σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

 

2.2.3.5 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε, επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρ’ ότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 

τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς, αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης, δεν μπορεί να κάνει 

χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση. 

 

2.2.3.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 

 

2.2.3.7 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, απαιτείται ν’ ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας/υπηρεσίας 

2.2.5    Κανόνες απόδειξης επιλογής αναδόχου 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) 

δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της παρούσας, προσκομίζουν, 

κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Β΄ 3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β΄, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης.  

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του 

ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού ότι δεν έχει 





 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

  
            Προμήθεια κεντρικών υποδομών Servers, Αποθηκευτικών μέσων και Υλικών Δικτύου, 

καθώς και   το απαραίτητο λογισμικό για το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) 

17 
 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

Β.2. Για την απόδειξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από τους οικείους φορείς.  

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις 

περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.) ανάλογα με τη 

νομική μορφή του διαγωνιζομένου.  

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του 

οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 ` 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο, ο Οργανισμός δε, κατά 

την αποσφράγιση, θα την μονογράψει και θα την σφραγίσει. 
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Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του Οργανισμού. 

Αντιπροσφορές, εναλλακτικές ή τμηματικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει οπωσδήποτε 

να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί σφραγισμένος με την 

ένδειξη: 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

SERVERS, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.)» 

Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου ή του 

νόμιμου εκπροσώπου του.  

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται επίσης ο αποστολέας και τα στοιχεία 

αυτού (διεύθυνση τηλέφωνο,e-mail, ΑΦΜ, ΔΟΥ). 

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει και τους ακόλουθους 3 υποφακέλους: 

 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ή και να αποστέλλονται με 

οποιονδήποτε τρόπο στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), οδός Γιάννη 

Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου (Γενικό 

Πρωτόκολλο, ισόγειο), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 

προκαθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα (27/11/2017 και ώρα 10.00 π.μ). 

Μετά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην Διακήρυξη, προσφορές 

δεν θα γίνονται δεκτές. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Τεχνική 

Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 

2.2.5.1 της παρούσας Διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό 

πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ., το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc 

στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ www.obi.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας Διακήρυξης (Παράρτημα Β΄). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση. 

β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας Διακήρυξης.  

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, περί αποδοχής των όρων 

της διακήρυξης. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον Οργανισμό στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ο πίνακας του παραρτήματος διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή 

στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ) της παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Απαραίτητη είναι η υποβολή χρονοδιαγράμματος παράδοσης προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών Προσφορών 

Η οικονομική προσφορά θα αφορά το σύνολο των παραδοτέων του 

Παραρτήματος Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ,πλέον ΦΠΑ και 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Επίσης η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας/υπηρεσίας  δίνεται σε ευρώ. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1 ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

http://www.obi.gr/
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παροχή της προμήθειας/υπηρεσίας  στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις 

οποίες: α) δεν δίδεται η τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο 

νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από τον 

Οργανισμό στην παρούσα Διακήρυξη. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για τρεις (3) μήνες 

από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά, η οποία ορίζει 

χρόνο μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται. 

Εάν η όλη διαδικασία καθυστερήσει και προκύψει θέμα παράτασης της 

ισχύος των προσφορών, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει 

μονομερώς το χρόνο ισχύος των προσφορών για ένα (1) ακόμη μήνα, αφού 

ειδοποιήσει εγγράφως τους υποψηφίους, με αντίστοιχη παράταση εκ μέρους τους 

της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 

1 α του ν. 4412/2016. 

Η ανάδειξη του αναδόχου μετά από την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί 

να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο 

μόνον εφ’ όσον αυτός το αποδεχθεί. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο Οργανισμός με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 

των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο 

που ορίζεται ανωτέρω,   

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 

δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή 

της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον 

Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δυο ή 

περισσότερες προσφορές,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται 

από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

θ) υποβάλλεται από οικονομικό φορέα που εμπίπτει σε έναν από τους ως 

άνω αναφερόμενους λόγους αποκλεισμού.  

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο 

όργανο του Οργανισμού (Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) την 

27/11/2017 και ώρα 10.30 π.μ. οδός Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 

151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου (Αίθουσα Γ. Κουμάντου, ισόγειο), ως κατωτέρω:   

Το αρμόδιο όργανο (Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού) 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Η 

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 

21 του ν. 4412/2016.  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της 

σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο 
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οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 

προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα 

έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια το η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των 

εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  

γ) Στην συνέχεια η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

προβαίνει στην αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία 

των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά τα προηγούμενα 

ως άνω στάδια α΄ και β΄, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από τον Οργανισμό μέχρι την οριστική επίλυση 

τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4. της παρούσας. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄  και γ΄στάδια θα 

γίνονται ενιαία. 

 

δ) Η  Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο 

της σύμβασης, ο Οργανισμός απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 

την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο Οργανισμός επιλέγει τον ανάδοχο 

με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

3.1.2 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες 
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ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με 

το άρθρο 127 ν. 4412/2016 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων 

(60.000 €) ευρώ (προ ΦΠΑ) και της παραγράφου 3.4 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

3.1.3 Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει 

η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού επί των αιτήσεων συμμετοχής και 

των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο 

θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.  

 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Οργανισμός αποστέλλει σχετική 

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σ’ αυτόν, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 

(Α΄74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της 

παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής αναδόχου της παραγράφου 2.2.4 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα 

(«προσωρινό ανάδοχο») ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση απ’ αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή 

υπογραφή θεωρημένη για το γνήσιο αυτής από αρμόδια αρχή. 

 

3.2.2 Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του 

Οργανισμού η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στον προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών,   
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 

δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 της παρούσας. 

 

3.2.3 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο όργανο (Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού) και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για 

τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

έκπτωτου. 

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 

εισήγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επικυρώνονται με 

την απόφαση κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. 

 

3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (fax, e-mail κλπ.) επί αποδείξει. 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του ν.4412/2016 και της 

παραγράφου 3.4 της παρούσας Διακήρυξης.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 

της σύμβασης επέρχονται εφόσον κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο κι εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 

της παραγράφου 2.2.5.2. Ο Οργανισμός προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να 

προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 

του Οργανισμού η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και εν συνεχεία, η 

κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
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3.4  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Οργανισμού, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Οργανισμού, ο οποίος αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του 

ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Οργανισμού, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

3.5.1 Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 

αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε 

λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 

προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τα 

έγγραφα της σύμβασης, ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016, 

 

3.5.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει 

χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη 

του αρμοδίου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
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ενδιαφέρει πλέον τον Οργανισμό για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 

αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης, 

δ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 ν. 4412/2017, 

ε) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

3.5.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

3.5.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται 

στις παραγράφους 3.5.1 και 3.5.2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι 

λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον 

επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

 

3.5.5 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του 

αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας 

σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 

τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 

32 του ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  

 

3.5.6 Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισμός δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να 

αποζημιώσει τους συμμετέχοντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν 

τυχόν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους. 

 

 

 

4.  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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4.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 

συμπληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του 

Οργανισμού έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς 

αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η 

οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η επιστροφή της ως 

άνω εγγυήσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων. 

 

4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 

οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Οι servers και ο υπόλοιπος υλικός εξοπλισμός να είναι του ιδίου επώνυμου 

κατασκευαστή. Στην περίπτωση κατά την οποία οι servers και ο υπόλοιπος ή μέρος 
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του υπόλοιπου υλικού εξοπλισμού είναι διαφορετικών κατασκευαστών, οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 

παρέχεται βεβαίωση περί της συμβατότητας των διαφόρων υποσυστημάτων μεταξύ 

τους. 
 

 

4.4 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

4.4.1 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα 

σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από 

αυτήν, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Οργανισμού.  

 

4.4.2 Υποκατάσταση του αναδόχου δεν επιτρέπεται. Η ανάθεση εκτέλεσης της 

παρούσας σύμβασης σε υπεργολάβους δεν επιτρέπεται.  

 

4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του 

αρμοδίου οργάνου. 

 

4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.6.1 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση 

οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας και καθιστά τον 

Ανάδοχο έκπτωτο. Ο Οργανισμός έχει δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της 

σύμβασης αζημίως, και ιδίως σε περίπτωση πλημμελούς ή μη προσήκουσας 

εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. 

 

4.6.2 Πιο συγκεκριμένα, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της 

σύμβασης εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 

4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια 

από τις καταστάσεις που οδηγούν στον αποκλεισμό από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) μη συμμόρφωσης με τις γραπτές εντολές του «ΟΒΙ» που είναι σύμφωνες 

με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 

 

4.6.3 Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της 

παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 

 

4.6.4 Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον ο Οργανισμός 

δεν τηρεί τους όρους της και ιδίως αν δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τη συμφωνημένη 

αμοιβή. 

 

4.6.5 Η καταγγελία της σύμβασης γίνεται εγγράφως με εξώδικη δήλωση 

απευθυνόμενη προς το άλλο μέρος και ισχύει 15 ημέρες μετά την επίδοσή της. 

 

4.6.6 Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

δεν αποκλείεται αξίωση αποζημίωσης του Οργανισμού για κάθε τυχόν θετική ή 

αποθετική ζημία που υπέστη, ενώ θα καταπέσει υπέρ του Οργανισμού η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που αναφέρεται ανωτέρω. 

 

4.6.7 Σε περίπτωση ανυπαίτιας καταγγελίας της σύμβασης από τον Οργανισμό, 

καταβάλλεται στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1.1 Ο τρόπος πληρωμής είναι «τοις μετρητοίς». Η παράδοση και εγκατάσταση 

του υλικού και η τιμολόγηση των υλικών/υπηρεσιών πρέπει να πραγματοποιηθεί 

εντός του 2017. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατική αξίας των υλικών και 8% επί της 

καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών (άρθρο 64 4172/2013) και κράτησης 

ύψους 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 7 του 

Ν.4412/2016 επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν 
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λόγω κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΗ επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ 

ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

 

5.1.2 Για την πληρωμή του τιμήματος της σύμβασης απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα 

εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή 

του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 

4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του 

αναδόχου. 

 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες 

με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 

συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, 

μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, 
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Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

5.2.2 Υπέρ του Οργανισμού θα καταπίπτει ποινική ρήτρα σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος ειδοποιηθεί εγγράφως από τον Οργανισμό για πλημμελή εκπλήρωση της 

σύμβασης και δεν συμμορφωθεί εντός μιας εβδομάδας προς τις υποδείξεις του 

Οργανισμού. Ειδικότερα, η ποινική ρήτρα ορίζεται στο ποσό των εκατό Ευρώ (100€) 

για κάθε ημέρα από την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση για πλημμελή εκτέλεση της 

προμήθειας/υπηρεσίας. Η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας παύει με αντίστοιχη 

έγγραφη ειδοποίηση του Οργανισμού προς τον ανάδοχο.   

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 

εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του Οργανισμού, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 

φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα 

διενεργηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Υπηρεσιών 

Πληροφορικής) του Οργανισμού,  η οποία και θα εισηγείται στην Γενική Διεύθυνση 

για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα 

που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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6.2 Χρόνος παράδοσης προμηθειών/υπηρεσιών 

 .Ο χρόνος παράδοσης των αναφερόμενων στην παρούσα διακήρυξη 

προμηθειών / υπηρεσιών πρέπει να γίνει μέχρι 31/12/2017. 

 

6.3 Αναπροσαρμογή τιμής 
 Αναπροσαρμογή της αμοιβής, σύμφωνα με την υποβληθείσα Οικονομική 

Προσφορά του αναδόχου, δεν επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της 

σύμβασης, καθώς και των τυχόν παρατάσεών της, υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια τριών (3) εξυπηρετητών (servers), 

μίας (1) δικτυακά συνδεόμενης μονάδας αποθήκευσης (SAN), δύο (2) 

δικτυακών δρομολογητών (switches), λογισμικό και υπηρεσίες εγκατάστασης, 

μεταφοράς εικονικών μηχανών, εκπαίδευσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. 

Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού πρέπει να ικανοποιεί 

τουλάχιστον τα ISO, CE κλπ. standards ποιότητας και ασφάλειας που απαιτούνται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον 

κατασκευαστή του τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει 

να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να έχει ανακοινωθεί ημερομηνία που θα 

περιέλθει σε κατάσταση End Of Life. 

Όλος ο υλικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι τύπου rack mounted  (19’’) και 

να συνοδεύεται από τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να εγκατασταθεί σε ικρίωμα 

(rack). Περιλαμβάνει τουλάχιστον συρόμενες ράγες με βραχίονα διαχείρισης 

καλωδίων. 

Να αναφέρεται ο κατασκευαστής, η σειρά, το μοντέλο και το έτος αρχικής 

κυκλοφορίας  για κάθε ξεχωριστό κομμάτι εξοπλισμού. 

Οι servers και ο υπόλοιπος υλικός εξοπλισμός να είναι του ιδίου επώνυμου 

κατασκευαστή. Στην περίπτωση κατά την οποία οι servers και ο υπόλοιπος ή μέρος 

του υπόλοιπου υλικού εξοπλισμού είναι διαφορετικών κατασκευαστών, οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 

παρέχεται βεβαίωση περί της συμβατότητας των διαφόρων υποσυστημάτων μεταξύ 

τους. 

Τα προτεινόμενα συστήματα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς 

εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. 

Η προσφερόμενη εγγύηση στον εξοπλισμό να περιλαμβάνει την 

αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων, το κόστος των ανταλλακτικών και της 

εργασίας. 

Η εγγύηση και τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον 

κατασκευαστή του αντίστοιχου εξοπλισμού. 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την 

εξακρίβωση της κατάλληλης πιστοποίησης των τεχνικών που θα απασχοληθούν στο 

έργο. 
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Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

A ΓΕΝΙΚΑ    

Α.1 Το σύνολο του προσφερόμενου 
εξοπλισμού πρέπει να ικανοποιεί 
τουλάχιστον τα ISO, CE κλπ. standards 
ποιότητας και ασφάλειας που 
απαιτούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΝΑΙ   

Α.2 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει 
να βρίσκεται σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή του τη χρονική στιγμή 
υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν 
πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή 
του ή να έχει ανακοινωθεί ημερομηνία 
που θα περιέλθει σε κατάσταση End Of 
Life. 

ΝΑΙ   

Α.3 Όλος ο υλικός εξοπλισμός θα πρέπει να 
είναι τύπου rack mounted  (19’’) και να 
συνοδεύεται από τον απαραίτητο 
εξοπλισμό ώστε να εγκατασταθεί σε 
ικρίωμα (rack). Περιλαμβάνει 
τουλάχιστον συρόμενες ράγες με 
βραχίονα διαχείρισης καλωδίων. 

ΝΑΙ   

Α.4 Να αναφέρεται ο κατασκευαστής, η 
σειρά, το μοντέλο και το έτος αρχικής 
κυκλοφορίας  για κάθε ξεχωριστό 
κομμάτι εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

Α.5 Οι servers και ο υπόλοιπος υλικός 
εξοπλισμός να είναι του ιδίου επώνυμου 
κατασκευαστή. Στην περίπτωση κατά την 
οποία οι servers και ο υπόλοιπος ή μέρος 
του υπόλοιπου υλικού εξοπλισμού είναι 
διαφορετικών κατασκευαστών, οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να 
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία να παρέχεται βεβαίωση περί της 
συμβατότητας των διαφόρων 
υποσυστημάτων μεταξύ τους.  

ΝΑΙ   

Α.6 Το προτεινόμενα συστήματα πρέπει να 
είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, 
σύγχρονης τεχνολογίας. 

ΝΑΙ   

Α.7 Η προσφερόμενη εγγύηση στον 
εξοπλισμό περιλαμβάνει την 
αντικατάσταση ελαττωματικών 

ΝΑΙ   
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εξαρτημάτων, το κόστος των 
ανταλλακτικών και της εργασίας. 

Α.8 Η εγγύηση και τεχνική υποστήριξη θα 
πρέπει να προσφέρεται από τον 
κατασκευαστή του αντίστοιχου 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

Α.9 Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα για την εξακρίβωση 
της κατάλληλης πιστοποίησης των 
τεχνικών που θα απασχοληθούν στο 
έργο. 

ΝΑΙ   

Β ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS)    

Β.1 Γενικά - Servers    

B.1.1 Πλήθος 3   

B.1.2 Ύψος <=2U   

Β.1.3 Όλοι οι Εξυπηρετητές πρέπει να είναι το 
ίδιο μοντέλο με την ίδια ακριβώς 
σύνθεση. 

ΝΑΙ   

Β.1.4 Οι Servers προσφέρονται χωρίς 
λειτουργικό σύστημα. 

ΝΑΙ   

Β.2 Μητρική    

Β.2.1 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων 
επεξεργαστών 

>=2   

Β.2.2 Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη >=1024 GB   

Β.2.3 Μέγιστη συχνότητα μνήμης >=2400MHz   

Β.2.4 Τύπος Μνήμης DDR4   

Β.2.5 Υποστηριζόμενη χωρητικότητα μνήμης 
ανά DIMM 

>=32 GB   

Β.2.6 PCIe 3.0 θύρες επέκτασης (εσωτερικές) PCIe 3.0 θύρες επέκτασης (εσωτερικές): >=4 με το 
παρακάτω εύρος (physical size) 
Εύρους x16 >=2 
Εύρους  x8 >=2 (ξεχωριστές από τις προηγούμενες x16) 
 

Β.3 Επεξεργαστής    

Β.3.1 Προσφερόμενοι Επεξεργαστές ανά Server 2   

Β.3.2 Πυρήνες ανά επεξεργαστή >=10   

Β.3.3 Τύπος επεξεργαστή Intel Xeon (ενδεικτικό 
μοντέλο ελάχιστων δυνατοτήτων) 

E5-2640 v4   

Β.3.4 Συχνότητα επεξεργαστή >=2.20GHz   

Β.4 Μνήμη (RAM)    

Β.4.1 Προσφερόμενη μνήμη RAM ανά Server >=256 GB   

Β.4.2 Τύπος προσφερόμενης μνήμης DDR4   

Β.4.3 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης ανά 
DIMM 

>=32 GB   

Β.4.4 Ονομαστική συχνότητα προσφερόμενης 
μνήμης 

>=2400MHz   

Β.5 Σκληροί Δίσκοι και Ελεγκτής    

Β.5.1 Πλήθος δίσκων >=2   
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Β.5.2 Χωρητικότητα δίσκου >=256 GB   

Β.5.3 Θέσεις εσωτερικών μονάδων δίσκων 
μεγέθους 2,5’’ 

>=4   

Β.5.4 Τεχνολογία δίσκου SAS 10 kRPM ή SSD NAI   

Β.5.5 Φυσικό μέγεθος δίσκου 2.5"   

Β.5.6 Hot Plug, hot swap δίσκοι ΝΑΙ   

Β.5.7 Raid Controller με υποστήριξη Hardware 
RAID επιπέδου τουλάχιστον 1 

NAI   

Β.6 Συνδεσιμότητα    

Β.6.1 Σύνδεση VGA ΝΑΙ   

Β.6.2 Συνολικές USB θύρες (τουλάχιστον 2.0) >= 5   

Β.6.3 Από τις παραπάνω θύρες να είναι USB 3.0 >= 2   

Β.6.4 Αριθμός θυρών Ethernet 10 Gbps ανά 
Server 

>= 2   

Β.6.5 Αριθμός θυρών Ethernet 1 Gbps ανά 
Server 

>= 4   

Β.6.6 Αριθμός Ελεγκτών Δικτύου Ethernet 10 
Gbps 

>= 2   

Β.6.7 Αριθμός Ελεγκτών Δικτύου Ethernet 1 
Gbps 

>= 1   

Β.6.8 Να υποστηρίζει IP v6 ΝΑΙ   

Β.7 Λοιπά    

Β.7.1 Redundant Hot Plug τροφοδοτικά 
(τουλάχιστον 2) 

NAI   

Β.7.2 Redundant Hot Plug Fan Coolers ΝΑΙ   

Β.7.3 Oι εξυπηρετητές να διαθέτουν 
ενσωματωμένο μηχανισμό διαχείρισης, 
αναβαθμίσεων, παρακολούθησης και 
προειδοποίησης, ο οποίος να είναι 
agentless και να λειτουργεί με την άμεση 
σύνδεση του εξυπηρετητή στο δίκτυο και 
στην τροφοδοσία. 

ΝΑΙ   

Β.7.4 Ο μηχανισμός διαχείρισης θα πρέπει να 
υποστηρίζει την απομακρυσμένη 
διαχείριση με CLI και Web-GUI και να 
διαθέτει δυνατότητες αποστολής 
προειδοποιήσεων τουλάχιστον με email. 

ΝΑΙ   

Β.7.5 Ο μηχανισμός διαχείρισης θα πρέπει να 
έχει δυνατότητες τύπου out-of-band 
υποστήριξη για αυξημένη ασφάλεια και 
σταθερότητα μέσω ξεχωριστής Ethernet 
πόρτας. 

ΝΑΙ   

Β.7.6 Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να 
υποστηρίζει τις παρακάτω τεχνολογίες 
ασφαλείας : 
Power-on password 
Serial interface control 
Administrator's password 

ΝΑΙ   
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UEFI 
TPM 1.2 

Β.7.7 Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα εξής Βιομηχανικά 
πρότυπα : 
ACPI 2.0b 
PCIe 3.0  
PXE Support 
WOL Support 
USB 2.0/3.0 Support 

NAI   

Β.7.8 Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών, κατάλληλα για 
σύνδεση στους κατανεμητές ρεύματος 
του ικριώματος. 

NAI   

Β.7.9 Να υποστηρίζεται η εγκατάσταση 
τουλάχιστον των λειτουργικών 
συστημάτων : Microsoft Windows Server 
(2008R2, 2012, 2016), Red Hat Enterprise 
Linux, SUSE Linux Enterprise Server, 
VMware vSphere. 

NAI   

Β.8 Εγγύηση    

Β.8.1 Εγγύηση με απόκριση τουλάχιστον 
επόμενης εργάσιμης ημέρας (NBD) από 
την αναφορά του προβλήματος. 

NAI   

Β.8.2 Διάρκεια εγγύησης >= 3 έτη   

Γ ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (SAN)   

Γ.1 Γενικά - SAN    

Γ.1.1 Αριθμός μονάδων  1   

Γ.1.2 Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία 
κατασκευής. 

ΝΑΙ   

Γ.1.3 Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί 
χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας 
χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας 
(no single point of failure)  
Ειδικότερα η διαθεσιμότητά του θα 
πρέπει να είναι 99,99% 

ΝΑΙ   

Γ.1.4 Όλα τα βασικά μέρη να είναι Hot 
swappable (controllers, power supplies, 
cooling fan modules, hard drives). 

ΝΑΙ   

Γ.1.5 Τύπος σασί rack mounted, για 
ενσωμάτωση σε ικρίωμα 19’’ (rack) . Να 
αναφερθεί το συνολικό μέγεθος της 
μονάδας σε U (rack units). 

ΝΑΙ   

Γ.1.6 Τεκμηριωμένη υποστήριξη 
διασυνδεσιμότητας ετερογενών 
λειτουργικών συστημάτων όπως: 
- Windows 2008R2/2012/2016 

ΝΑΙ   
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- Linux Red Hat, Suse 
- HP-UX 
- VMware 
- SuSE SLES 
Αναφέρατε άλλα υποστηριζόμενα 
λειτουργικά. 

Γ.1.7 Το προσφερόμενο σύστημα να 
υποστηρίζει τη δημιουργία snapshots. 

ΝΑΙ   

Γ.1.8 Το προσφερόμενο σύστημα να 
υποστηρίζει volume copy 

ΝΑΙ   

Γ.1.9 Το προσφερόμενο σύστημα να 
υποστηρίζει διαφορετικά επιπέδα 
απόδοσης (multi tier) 

>=3   

Γ.1.1
0 

Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι απαραίτητες άδειες χρήσης για 
την  λειτουργικότητα που περιγράφεται. 

ΝΑΙ   

Γ.1.1
1 

Να αναφέρεται η μέγιστη συνολική 
υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς 
επέκταση της προσφερόμενης μονάδας 
(πχ expansion box, disk shelfs κλπ) 

ΝΑΙ   

Γ.2 Ελεγκτές Δίσκων    

Γ.2.1 Να αναφερθεί ο αριθμός, ο τύπος και η 
αρχιτεκτονική (π.χ. επεξεργαστές, 
διασύνδεση-επικοινωνία με 
εξυπηρετητές/δίσκους, κλπ) των 
ελεγκτών στην προσφερόμενη σύνθεση . 

NAI   

Γ.2.2 Το λογισμικό των ελεγκτών θα πρέπει να 
αναβαθμίζεται δυναμικά χωρίς τη 
διακοπή λειτουργίας του συστήματος. 

NAI   

Γ.2.3 Λειτουργία Failover σε περίπτωση βλάβης 
του ελεγκτή.  

NAI   

Γ.2.4 Συνολική προσφερόμενη μνήμη Cache 
(Read/Write)  

>=16GB   

Γ.2.5 Υποστήριξη συστημάτων ασφάλειας και 
ακεραιότητας δεδομένων τύπου RAID, 
όλων των επιπέδων RAID 0,1,5,6,10 

NAI   

Γ.2.6 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων 
LUNs 

>=128   

Γ.2.7 Mέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος LUN >=64ΤΒ   

Γ.3 Δίσκοι    

Γ.3.1 Να αναφερθεί  η Μέγιστη συνολική 
υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς 
επέκταση της προσφερόμενης σύνθεσης. 

NAI   

Γ.3.2 Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα (usable 
capacity) προσφερόμενης σύνθεσης 

>= 6 ΤΒ   

Γ.3.3 Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα 
σε δίσκους SSD 

>= 2 TB   

Γ.3.4 Περιλαμβάνεται ικανός αριθμός δίσκων ΝΑΙ   
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για εφαρμογή RAID-5 και hot spare σε 
κάθε tier. 

Γ.3.5 Ταχύτητα περιστροφής των δίσκων SAS 
(εφόσον προσφέρονται) 

>= 10,000   

Γ.4 Διασύνδεση    

Γ.4.1 Προσφέρονται iSCSI 10Gbps ports >= 4   

Γ.4.2 Δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον 8 x 
10G iSCSI πόρτες ή 4 x 10G iSCSI και 4 x 
FC8/FC16 πόρτες (multiprotocol support) 

ΝΑΙ   

Γ.5 Λοιπά    

Γ.4.1 Να δοθούν τεκμηριωτικά στοιχεία της 
απόδοσης του προσφερόμενου 
συστήματος αποθήκευσης. Να 
αναφερθούν αν υπάρχουν μετρήσεις 
απόδοσης του συστήματος (πχ IO/sec 
ή/και MB/sec) και με ποια σύνθεση 
έγιναν οι μετρήσεις αυτές.  

ΝΑΙ   

Γ.4.2 Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις 
σε ισχύ ρεύματος (σε W στα 230V) σε 
κατάσταση πλήρους φορτίου του 
προσφερόμενου συστήματος 

ΝΑΙ   

Γ.4.3 Να αναφερθούν οι απαιτήσεις 
θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση 
πλήρους φορτίου του προσφερόμενου 
συστήματος 

ΝΑΙ   

Γ.4.4 Η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει 
να μπορεί να γίνεται  μέσω Web Browser. 

ΝΑΙ   

Γ.4.5 Υποστήριξη ορισμού λογικών 
μονάδων/συστοιχιών RAID / υποσυνόλων 
με διαφορετικό επίπεδο απόδοσης μέσω 
του περιβάλλοντος διαχείρισης. 

ΝΑΙ   

Γ.5 Εγγύηση    

Γ.5.1 Εγγύηση κατασκευαστή με απόκριση 
τεσσάρων (4) ωρών για επίσκεψη 
τεχνικού στο χώρο εγκατάστασης του 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

Γ.5.2 Διάρκεια εγγύησης >= 3 έτη   

Δ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SWITCHES)    

Δ.1 Γενικά - SWITCHES    

Δ.1.1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

Δ.1.2 Ποσότητα 2   

Δ.1.3 Ύψος σε rack units (U) <= 2   

Δ.1.4 Προσφερόμενες θύρες διασύνδεσης 
1/10GBASE-T τύπου RJ-45 

>= 16   

Δ.1.5 Προσφερόμενες θύρες διασύνδεσης 
1000/10000 SFP+ 

>= 4   

Δ.1.6 Latency 100/1000 Mb, 10 Gbps (64-byte < 5 μs   
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packets) 

Δ.1.7 Ρυθµός διαμεταγωγής (throughput) : 64-
byte packets 

>= 238 Mpps   

Δ.1.8 Χωρητικότητα δροµολόγησης / 
µεταγωγής (switching / routing capacity) 

>= 320 Gbps   

Δ.1.9 Routing Table Size IPv4 >= 512   

Δ.1.1
0 

Routing Table Size IPv6 >= 256   

Δ.1.1
1 

MAC address table size >= 16384   

Δ.1.1
2 

Υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα: IEEE 
802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; 
IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s; Multiple 
Spanning Trees; IEEE 802.1v VLAN 
classification by Protocol and Port; IEEE 
802.1w Rapid Reconfiguration of 
Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link 
Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 
802.3x Flow Control 

ΝΑΙ   

Δ.1.1
3 

Υποστηρίζονται : Port mirroring, Network 
Time Protocol (NTP), IEEE 802.1AB Link 
Layer Discovery Protocol (LLDP), RMON 

ΝΑΙ   

Δ.1.1
4 

Υποστηρίζονται (QoS – Quality of Service): 
Broadcast control, Traffic prioritization, 
Rate limiting 

ΝΑΙ   

Δ.1.1
5 

Διαθέτει Redundant / Hot Swap Power 
Supply και Cooling fan 

ΝΑΙ   

Δ.2 Δυνατότητες Διαχείρισης    

Δ.2.1 Δυνατότητα απομακρυσμένης 
διαχείρισης με πρωτόκολλα Telnet και 
SSH 

ΝΑΙ   

Δ.2.2 Δυνατότητα απομακρυσμένης 
διαχείρισης με web interface 

ΝΑΙ   

Δ.2.3 Δυνατότητα ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης θύρας, αλλαγής VLAN 
membership, duplex mode και ταχύτητας 
σε θύρα, ελέγχου κατάστασης της θύρας 
(link, ταχύτητα σύνδεσης, half/full duplex 
mode, VLAN membership) και 
αποθήκευσης των ρυθμίσεων στο switch 
με χρήση όλων των παραπάνω τρόπων 

ΝΑΙ   

Δ.2.4 Δυνατότητα επιτόπιας διαχείρισης μέσω 
console port με χρήση command line 
interface 

ΝΑΙ   

Δ.2.5 Υποστήριξη SNMP εκδόσεις : v1, v2c, v3 ΝΑΙ   

Δ.3 Εγγύηση    

Δ.3.1 Εγγύηση  με απόκριση τουλάχιστον 
επόμενης εργάσιμης ημέρας (NBD) από 

ΝΑΙ   
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την αναφορά του προβλήματος. 

Δ.3.2 Διάρκεια εγγύησης >= 3 έτη   

Ε ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)    

Ε.1 VMware vSphere Essentials Plus Kit, 6CPU NAI   

Ε.2 Επίπεδο Υποστήριξης (Support Level) Production   

Ε.3 Διάρκεια Υποστήριξης (Support Term) 3 έτη   

Ε.4 Προσφέρεται όλο το απαραίτητο 
λογισμικό για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την παρακολούθηση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. 
Περιλαμβάνονται όλες οι άδειες χρήσης 
που πιθανά απαιτούνται. 

ΝΑΙ   

Ε.5 Το σύνολο του λογισμικού θα πρέπει να 
βρίσκεται στην πιο πρόσφατη επίσημη 
έκδοση, συμπεριλαμβανομένου και 
βασικού συστημικού λογισμικού 
(firmware). 

ΝΑΙ   

ΣΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

ΣΤ.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    

ΣΤ.1.
1 

Στην προσφορά πρέπει να περιέχεται 
ενδεικτικός σχεδιασμός υλοποίησης του 
έργου με αναλυτική περιγραφή 
εργασιών, τεχνικών λεπτομερειών και 
χρονικού προγραμματισμού (project 
plan). 

ΝΑΙ   

ΣΤ.1.
2 

Περιλαμβάνεται η εργασία 
επικαιροποίησης του ενδεικτικού 
σχεδιασμού που έχει κατατεθεί με την 
προσφορά, σε συνεργασία με τους 
υπεύθυνους του ΟΒΙ. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.1.
3 

Εγκατάσταση όλου του προσφερόμενου 
εξοπλισμού σε ικρίωμα /-τα σύμφωνα με 
τις υποδείξεις των υπευθύνων του ΟΒΙ. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.1.
4 

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου 
του απαραίτητου λογισμικού που 
περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές και 
θέση του εξοπλισμού σε πλήρη 
λειτουργία και διασύνδεση με την 
προϋπάρχουσα υποδομή. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.1.
5 

Σχεδιασμός και παραμετροποίηση της 
Δικτυακής Μονάδας Αποθήκευσης (SAN) 
με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού σε σχέση με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες του ΟΒΙ. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.1.
6 

Σχεδιασμός και παραμετροποίηση του 
Δικτυακού Εξοπλισμού (Switches) με 
στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού σε σχέση με 

ΝΑΙ   
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τις ιδιαίτερες ανάγκες του ΟΒΙ. 

ΣΤ.1.
7 

Η εγκατάσταση θα γίνει από κατάλληλα 
πιστοποιημένους τεχνικούς του 
αναδόχου. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ   

ΣΤ.2.
1 

Περιλαμβάνεται η μεταφορά εικονικών 
εξυπηρετητών από προϋπάρχουσα 
υποδομή ESXi 5.1.0 : CentOS 6 (2 VMs), 
Windows 2008 Std (1 VM) 

ΝΑΙ   

ΣΤ.2.
2 

Περιλαμβάνεται η μεταφορά εικονικών 
εξυπηρετητών από προϋπάρχουσα 
υποδομή ESXi 5.5.0 : CentOS 6 (3 VMs), 
Windows 2008 R2 Std (2 VMs), Windows 
2012 (1 VM) 

ΝΑΙ   

ΣΤ.2.
3 

Οι παραπάνω εικονικές μηχανές 
παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία στην 
νέα υποδομή. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.2.
4 

Η μεταφορά θα γίνει από κατάλληλα 
πιστοποιημένους τεχνικούς του 
αναδόχου. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

ΣΤ.3.
1 

Περιλαμβάνονται εκπαίδευση τεσσάρων 
(4) τεχνικών του ΟΒΙ για την διαχείριση, 
παρακολούθηση λειτουργίας και πιθανή 
παραμετροποίηση ή επέκταση που 
αφορά στο σύνολο του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.3.
2 

Προσφέρεται ικανός χρόνος εκπαίδευσης 
για την κάλυψη των αναγκών. 

>= 2 ημερών   

ΣΤ.3.
3 

Η εκπαίδευση παρέχεται από κατάλληλα 
πιστοποιημένους τεχνικούς του 
αναδόχου στον χώρο του ΟΒΙ και 
σύμφωνα με το ωράριο εργασίας. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.3.
4 

Παραδίδεται επαρκής τεκμηρίωση για το 
σύνολο της εγκατάστασης του 
προσφερόμενου εξοπλισμού και την 
αντίστοιχη εκπαίδευση. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

ΣΤ.4.
1 

Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες Τεχνικής 
Υποστήριξης για το διάστημα της εγγύσης 
και σύμφωνα με τον χρόνο απόκρισης 
που προβλέπεται στις προδιαγραφές για 
την κάθε κατηγορία του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.4.
2 

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
παρέχονται στον χώρο του ΟΒΙ. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.4.
3 

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
παρέχονται από κατάλληλα 
πιστοποιημένους τεχνικούς του 

ΝΑΙ   
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Απαραίτητη είναι η υποβολή χρονοδιαγράμματος παράδοσης προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αναδόχου στον χώρο του ΟΒΙ και 
σύμφωνα με το ωράριο εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100025743] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος 

Αμαρουσίου, Αθήνα  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Λαζαρίδου Ζουμπουλία] 

- Τηλέφωνο: [210-6183555] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [zlaz@obi.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.obi.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προμήθεια κεντρικών υποδομών Servers, Αποθηκευτικών μέσων και Υλικών Δικτύου, καθώς και   

το απαραίτητο λογισμικό για το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

(Ο.Β.Ι.) 

  CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες  

          51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 

          48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

 - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
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μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

 

α) [……] 





 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

  
            Προμήθεια κεντρικών υποδομών Servers, Αποθηκευτικών μέσων και Υλικών Δικτύου, 

καθώς και   το απαραίτητο λογισμικό για το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) 

47 
 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
20

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

[] Ναι [] Όχι 
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πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Δεν συμπληρώνεται στην παρούσα διακήρυξη 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Δεν συμπληρώνεται στην παρούσα διακήρυξη 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται33, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν34. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
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C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  
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21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

34 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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