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Γενική ∆ιεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών (Γ∆ΟΠΥ) και για τις
ανάγκες της παρούσας αποτελεί ισοδύναµο όρο µε την πρώην
Γενική ∆ιεύθυνση Φυσικού Πλούτου (Γ∆ΦΠ).

Γ∆Εν:

Γενική ∆/νση Ενέργειας

ΕΣΠΑ:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΠΠΕΡΑΑ:

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΕΤΠΑ:

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ∆ράσεων στους
τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής
Αλλαγής. Βάσει του Ν. 4314/2014 εντάσσεται στην Επιτελική
∆οµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου.

ΤΕΕ:

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος

ΛΑΤΟΜΕΤ (LATOMET): Το υπό αναβάθµιση και επέκταση Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα Λατοµικών και Μεταλλευτικών Χώρων της Ελλάδας
ΕΜΝΕ/ΕΜΒΕ:

Οι οργανικές µονάδες των τµηµάτων Επιθεωρήσεων Μεταλλείων
Νοτίου και Βορείου Ελλάδος αντίστοιχα
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, αναπτύχθηκε για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Φυσικού Πλούτου (Γ∆ΦΠ) Υπουργείου Ανάπτυξης, νυν Γενικής ∆ιεύθυνσης Ορυκτών
Πρώτων Υλών (Γ∆ΟΠΥ) Υ.Π.Α.Π.ΕΝ, Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ)
ψηφιακής βάσης γεωχωρικών δεδοµένων των µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων
της Ελλάδας, το οποίο είχε ως στόχο την πλήρη (για πρώτη φορά) καταγραφή των
εξορυκτικών δραστηριοτήτων µέσω των σχετικών εκδιδόµενων διοικητικών πράξεων.
Στη βάση χωρικών δεδοµένων περιλαµβάνονται στοιχεία από λατοµεία αδρανών,
θεσµοθετηµένες

λατοµικές

περιοχές,

λατοµεία

βιοµηχανικών

ορυκτών

και

σχιστολιθικών πλακών, αργιλορυχεία, µεταλλεία, ορυχεία ενεργειακών ορυκτών
(λιγνιτορυχεία), γεωθερµικά πεδία, εγκαταστάσεις ψύξης-θέρµανσης µε γεωθερµική
αντλία θερµότητας, «εξηρηµένες» υπέρ του δηµοσίου εκτάσεις µεταλλευτικού
ενδιαφέροντος κλπ.
Στόχοι του αρχικού έργου ήταν:
I. η ανάπτυξη (αλλά και διαρκής επικαιροποίηση), ενός λειτουργικού συστήµατος
συγκέντρωσης,

επεξεργασίας

και

διάθεσης

γεωχωρικών

και

θεµατικών

πληροφοριών που αφορούν τη µεταλλευτική και λατοµική δραστηριότητα για
µια ορθολογικότερη διαχείρισή της αλλά και η γενικότερη προώθηση της
δικτύωσης των δηµοσίων υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (egovernment).
II. η παροχή διακυβερνητικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών όλων των κατηγοριών
(G2C, G2B καθώς και G2G) προς πολίτες, επιχειρήσεις αλλά και προς το σύνολο
της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να γίνει δυνατή η χρησιµοποίησή του ως
εργαλείου

λήψης

αποφάσεων,

εποπτείας,

ελέγχου,

γνωµοδοτήσεων

και

χωροταξικού σχεδιασµού.
III. η διάχυση της πληροφορίας µέσω διάθεσης ενηµερωτικού υλικού αλλά και
πρωτογενών γεω-δεδοµένων από τη σχετική διαδικτυακή πύλη.
Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το 2008 και έκτοτε λειτουργεί στο πλαίσιο της
Γ∆ΟΠΥ (Γ∆ΦΠ) που ανέλαβε το έργο της διαρκούς ενηµέρωσης και συντήρησης του.
Μέχρι σήµερα έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα περίπου 10.000 πολύγωνα σε 5.500
µεταλλευτικές και λατοµικές θέσεις και αφορούν περίπου 1.500 εταιρείες.

6

Με βάση τον αρχικό σχεδιασµό, στο υφιστάµενο σύστηµα οι συναρµόδιοι κατά
περίπτωση

φορείς

(περιφέρειες,

αποκεντρωµένες

διοικήσεις,

άλλες

υπηρεσίες

Υ.Π.Α.Π.ΕΝ αλλά και οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων µετά την αλλαγή οργανογράµµατος)
αντιµετωπίζονται ως αποδέκτες πληροφόρησης. Η πράξη έχει αποδείξει την ανάγκη
αναβάθµισής τους (και συνεπώς επέκτασης του ΛΑΤΟΜΕΤ) σε πραγµατικούς χρήστες
(δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων χωρίς απώλεια ασφάλειας και ελέγχου από την
αρµόδια υπηρεσία της Γ∆ΟΠΥ).
Παράλληλα τµήµα του υλισµικού (πχ scanner), το λειτουργικό και το βασικό λογισµικό
των εξυπηρετητών αλλά και το λογισµικό του γεωγραφικού συστήµατος είτε έχει
πάψει, είτε πρόκειται εντός των προσεχών µηνών να πάψει να υποστηρίζεται από τους
κατασκευαστές
αναβάθµισης

µε

άµεση

σύµφωνα

επίπτωση
και

µε

στη

λειτουργικότητα

τις

οδηγίες

και

των

ανάγκη

άµεσης

κατασκευαστών.(πχ

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/windows-server-2003/)
∆εδοµένης δε και της ανάδυσης νέων αναγκών όπως ζητήµατα αυτοµατοποίησης
εγγράφων, ενηµέρωσης δικτυακών τόπων όπως του “∆ιαύγεια”, αναθεώρησης των
διοικητικών δοµών του Κράτους κλπ, καθίσταται αναγκαία η αναβάθµιση του
συστήµατος και η επικαιροποίηση των δεδοµένων του ώστε:
•

να υπάρχει πλήρης απεικόνιση των σχετικών δραστηριοτήτων,

•

να αναβαθµιστεί η διασύνδεση του µε τις ανωτέρω (και όχι µόνο)
διαδικτυακές υπηρεσίες,

•

να γίνει φιλικότερο προς τον χρήστη,

•

να παρέχει πληρέστερες υπηρεσίες θέασης,

•

να παρέχει πληρέστερες υπηρεσίες επεξεργασίας εισερχόµενων δεδοµένων.

1.1 Αντικείµενο του Έργου
1.1.1 Υφιστάµενες Τεχνικές Υποδοµές
Σε σχέση µε το έργο:
1. Θα αξιοποιηθούν τα τοπικά δίκτυα του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ - Γ∆ΟΠΥ όπως αυτά
λειτουργούν σήµερα. Αλλαγές/αναβαθµίσεις θα γίνουν κυρίως στα σηµεία της
διασύνδεσης του συστήµατος µε το διαδίκτυο και σε θέσεις του εσωτερικού
δικτύου στις οποίες υπάρχει διασύνδεση του συστήµατος και των διαχειριστών
του συστήµατος. Επίσης θα υπάρχει διαβάθµιση της πρόσβασης από σηµεία του
εξωτερικού δικτύου (ΕΜΒΕ, ΕΜΝΕ, Περιφέρειες,κλπ) µέσω λειτουργίας VPN µε
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σκοπό την ασφαλέστερη λειτουργία του συστήµατος για χρήστες µε αυξηµένα
δικαιώµατα σε αυτό.
2. Θα αξιοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισµός που λειτουργεί (προσωπικοί H/Y,
εκτυπωτές, δικτυακός εξοπλισµός, servers) του ΛΑΤΟΜΕΤ από το Υπουργείο και
τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων (ΕΜΝΕ και ΕΜΒΕ) και θα αναβαθµιστεί ή θα
αγοραστεί νέος όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.
3. ∆εν υπάρχει και δεν προβλέπεται στο πλαίσιο του έργου ανάπτυξη ειδικής
διαχωρισµένης διασύνδεσης (µέσω dedicated line ή άλλη αντίστοιχη). Η όλη
σχεδιαζόµενη δοµή πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα στο δίκτυο
Σύζευξις.
Στο παράρτηµα ΙΙΙβ δίνεται περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και οι
προδιαγραφές που οφείλουν να τηρούνται.

1.1.2 Στόχοι του Έργου
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εµπειρία από τη µέχρι σήµερα λειτουργία του συστήµατος
και προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του θα λάβουν χώρα :
Αναβάθµιση του τρόπου διασύνδεσης της υπηρεσίας µε το διαδίκτυο.
Αναβάθµιση του εγκατεστηµένου λογισµικού διεπαφής µε τον τελικό χρήστη
(που σήµερα ικανοποιείται µε µια εφαρµογή + ‘πακέτο’ Hypertrak ™)
Αντικατάσταση/αναβάθµιση του απαραίτητου για τη λειτουργία του συστήµατος
εξοπλισµού και λογισµικού όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.
Επέκταση και αναβάθµιση της διασύνδεσης του συστήµατος µε το διαδίκτυο και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες άλλων φορέων (π.χ. ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) µε απώτερο στόχο να
εξυπηρετούνται ρόλοι one-stop-shop και, κατ’ αυτό τον τρόπο να προκύπτει
εξοικονόµηση πόρων.
Ανανέωση του “βασικού” λογισµικού δηλαδή λειτουργικού, λογισµικού βάσης
δεδοµένων και ΓΠΣ των εξυπηρετητών τα οποία είτε έχουν πάψει να
υποστηρίζονται είτε φτάνουν πολύ σύντοµα (και πάντως πριν την ολοκλήρωση
του έργου) στο τέλος υποστήριξης από τους κατασκευαστές τους.
Βελτίωση της τοπολογίας του συστήµατος µε βάση τη συγκεντρωµένη εµπειρία
και τις νέες ανάγκες.
Εξυπηρέτηση νέων ρόλων από το σύστηµα και ενσωµάτωση βάσης δεδοµένων
σχετιζόµενων µε τη Γ∆Εν.
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1.1.3 Αντικείµενο του Έργου
Το αντικείµενο του έργου του Αναδόχου αφορά:
Στην προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού ηλεκτρονικών
υπολογιστών µε σκοπό την αναβάθµιση/αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος.
(εξυπηρετητών, σταθµών βάσης, δικτυακού εξοπλισµού κλπ.).
Στην παροχή

υπηρεσιών εγκατάστασης εξοπλισµού και

λογισµικού, ήτοι

εγκατάσταση επιπλέον ∆οµηµένης Καλωδίωσης, εγκατάσταση του Εξοπλισµού
όπου απαιτηθεί.
Στην προµήθεια/εγκατάσταση/παραµετροποίηση του απαραίτητου λογισµικού
για τη λειτουργία και των παραπάνω (άδειες λειτουργικών συστηµάτων,
συστηµάτων

γεωχωρικών

δεδοµένων,

διαδικτυακών εφαρµογών, δικτυακού εξοπλισµού κλπ). Ο όρος

“προµήθεια”

όπου

απεικόνισης

συναντάται

στην

και

παρούσα

επεξεργασίας

συµπεριλαµβάνει

και

τη

χωρίς

κόστος

εγκατάσταση ελεύθερου λογισµικού.
Στον επανασχεδιασµό ή/και τροποποίηση υφισταµένων εφαρµογών ή ανάπτυξη
νέων Εφαρµογών Ψηφιακής Βάσης Γεωγραφικών και Λοιπών ∆εδοµένων (όπως
κρίνει ο ανάδοχος σκόπιµο).
Στις εργασίες µετάπτωσης της υφιστάµενης Ψηφιακής Βάσης Γεωχωρικών και
διοικητικών δεδοµένων στο νέο εξοπλισµό/λογισµικό.
Στην

εκπαίδευση

συνεπακόλουθη

των

χρηστών

και

επαναπαραµετροποίηση

των
του

διαχειριστών

καθώς

συστήµατος

ανάλογα

και
µε

στη
τις

ανάγκες µέχρι την τελική του παράδοση.

Η υλοποίηση του έργου αποτελείται από τα εξής τέσσερα διακριτά τµήµατα-αντικείµενα
εργασιών τα οποία αναλύονται σε έξι φάσεις υλοποίησης:
1.1.3.1 I.-Προµήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (hardware)
Η προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού για την λειτουργία του συστήµατος
περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτηµα IIIα.
Στο παράρτηµα IIIβ παρατίθεται η υπάρχουσα τοπολογία δικτύου η οποία µπορεί να
µεταβληθεί αν ο Ανάδοχος προτείνει διαφορετική τοπολογία η οποία τηρεί όλες εκείνες
τις απαιτήσεις που τίθενται από το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ - ΓΓΕΟΠΥ και το δίκτυο Σύζευξις.
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1.1.3.2 II.-Προµήθεια και εγκατάσταση Λογισµικού - Ανάπτυξη Εφαρµογών
(Software)
Το βασικό λογισµικό συστήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει και σύστηµα προστασίας
κρίσιµων εφαρµογών από αστοχίες υλικού ή λογισµικού και διαγνωστικά εργαλεία και
πλατφόρµα για διαχείριση πρωτοκόλλου ελέγχου δικτύου.
Οι αρχικές απαιτήσεις του λογισµικού του ΛΑΤΟΜΕΤ όπως αυτές είχαν τεθεί κατά την
αρχική υλοποίηση και οφείλουν να εξακολουθούν να ικανοποιούνται δίνονται στο
παράρτηµα ΙΙΙδ3.
Προµήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω βασικού λογισµικού:
●

Προµήθεια

και

εγκατάσταση

λειτουργικών

συστηµάτων

για

όλους

τους

εξυπηρετητές (servers) και όλους τους υπολογιστές πελάτες. Προµήθεια και
εγκατάσταση λογισµικού εικονικοποίησης (VM software) εάν προβλέπεται και
απαιτείται.
●

Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού δηµοσίευσης ιστοτόπου (web server)
εάν προβλέπεται και απαιτείται.

●

Προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού διαχείρισης βάσεων δεδοµένων όπου
προβλέπεται και απαιτείται.

●

Αναβάθµιση/ανανέωση λογισµικού δηµοσίευσης γεωγραφικού περιεχοµένου
από το υφιστάµενο ARCgis SERVER 9.3..

●

Αναβάθµιση / ανανέωση λειτουργίας ΓΠΣ γραφείου από arc info 9.3.

●

Οι απαραίτητες άδειες λογισµικού antivirus όπου κρίνονται απαραίτητες για το
παρεχόµενο από τον Ανάδοχο λογισµικό.

Όλα τα λογισµικά πρέπει:
●

Να είναι τελευταίας κυκλοφορίας και µε τις αντίστοιχες ενηµερώσεις (updates).

●

Να παρασχεθούν ή να διατίθενται µε δωρεάν υποστήριξη για το σύνολο του
λογισµικού για 3 χρόνια µετά την παράδοση.

●

Να είναι απόλυτα συµβατά µε ανοιχτά πρότυπα και τα εξαγόµενα να είναι
προσβάσιµα

από

αντίστοιχο

λογισµικό

ανοιχτού

κώδικα

ενδεικτικά

βλ.[http://woostuff.wordpress.com/2011/06/07/opening-ms-sql-server-2008spatial-tables-in-qgis-correctly/].
●

Να καλύπτουν από πλευράς αδειοδότησης, το σύνολο των θέσεων εργασίας των
χρηστών του ΛΑΤΟΜΕΤ χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε συνδροµή ή ενεργός
διαδικτυακή σύνδεση (online connection) για την πλήρη λειτουργία του
συστήµατος. Ρητά αποκλείεται η υλοποίηση του συνόλου ή οποιουδήποτε
τµήµατος του έργου µε τη µορφή SaaS (software as a service). Οµοίως
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αποκλείεται η εξάρτηση οποιουδήποτε λειτουργικού τµήµατος του έργου από
λειτουργία είτε τρίτου λογισµικού (µη προσφερόµενου ή εξαρτώµενου από
τρίτο) είτε εγκατεστηµένου σε εξυπηρετητές εκτός των προβλεποµένων στο
έργο.

Ανάπτυξη λογισµικού
Πέραν του λογισµικού τρίτων και της παραµετροποίησης, έργο του Αναδόχου αποτελεί
και η ανάπτυξη κώδικα (ο οποίος οφείλει να παρασχεθεί µε άδεια Creative Commons)
όπου και όσο αυτό είναι απαραίτητο προκειµένου να ικανοποιούνται πλήρως οι
απαιτήσεις που έχουν τεθεί για το σύστηµα. Τελική απαίτηση αποτελεί η αδιάλειπτη και
ενιαία συµπεριφορά των συστηµάτων και µε κανένα τρόπο ο Ανάδοχος δεν µπορεί να
αποποιηθεί εκ των υστέρων την ευθύνη µη ικανοποίησης κάποιων εκ των απαιτήσεων
λόγω ευθύνης λογισµικού τρίτου προµηθευτή (ο Ανάδοχος οφείλει να αναπληρώσει
οποιαδήποτε αδυναµία του προµηθευόµενου λογισµικού).

Αντίθετα, εάν κάποιες από τις απαιτήσεις κρίνεται ότι αποδεδειγµένα δεν µπορούν να
ικανοποιηθούν

από

το

σχεδιασµό

ή/και

από

το

συνδυασµό

προµηθευόµενου-

αναπτυσσόµενου λογισµικού αυτές πρέπει ρητά να έχουν αναφερθεί στην προσφορά
συνοδευόµενες από αντίστοιχη τεχνική τεκµηρίωση και να συναξιολογηθούν κατά την
αξιολόγηση.

1.1.3.3 III.-Μετάπτωση της Βάσης ∆εδοµένων
Όλα τα υφιστάµενα δεδοµένα, είτε πρωτογενή (υπόβαθρα vector & raster), είτε
εισηγµένα πρέπει στο σύνολό τους να µεταπέσουν στις νέες βάσεις χωρίς απώλειες µε
ενδεχόµενη

βελτίωση

της δοµής αποθήκευσής

τους, ώστε

να

είναι

καλύτερα

αξιοποιήσιµα από µηχανές αναζήτησης.
Το νέο σύστηµα οφείλει να περιλαµβάνει το σύνολο της υφιστάµενης πληροφορίας και
να ανταποκρίνεται τουλάχιστον εφάµιλλα σε όλες τις λειτουργίες του σηµερινού
συστήµατος, οι οποίες θα ελεγχθούν µία προς µία πριν την ολική µετάπτωση του
συστήµατος.
1.1.3.4 IV.-Εκπαίδευση Χρηστών - Υπεύθυνων διαχείρισης- Συντήρηση
Ο

Ανάδοχος

εκπαιδεύσει

υποχρεούται
τους

να

υποψήφιους

εκδώσει
χρήστες

εγχειρίδια
και

τους

χρήσης

και

Υπευθύνους

συντήρησης,

να

διαχείρισης

του
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συστήµατος και να συντηρεί το σύστηµα για δώδεκα (12) µήνες µετά την ολοκλήρωση
των σχετικών εργασιών ανάπτυξης και τροφοδοσίας του µε δεδοµένα.

Στο παράρτηµα IIIδ1 δίνονται οι Γενικές Απαιτήσεις που οφείλει να ικανοποιεί το
τελικό ολοκληρωµένο σύστηµα. Αναφέρονται επίσης οι Λειτουργικές Απαιτήσεις που εκ
των αρχικών προδιαγραφών του το ΟΠΣ όφειλε και συνεπώς εξακολουθεί να οφείλει
να ικανοποιεί.
Για την ανάλυση των χαρακτηριστικών του παραδοτέου και για λόγους συµβατότητας
µε τον αρχικό σχεδιασµό του ΛΑΤΟΜΕΤ, οι υπηρεσίες (services) που οφείλει να
προσφέρει η εν λόγω επέκταση περιγράφονται παρακάτω ως “υποσυστήµατα” .
Τα υποσυστήµατα θα

πρέπει

να νοούνται µάλλον σαν σύνολο εξοπλισµού –

λειτουργικού - βασικού λογισµικού (GIS ή/και βάση δεδοµένων µε τα κατάλληλα
εργαλεία διαχείρισης ή /και όποιο άλλο απαιτούµενο “πακέτο λογισµικού”) - λογισµικό
αναπτυγµένο

από

τον

Ανάδοχο

για

την

εξυπηρέτηση

των

σκοπών

του

“υποσυστήµατος”.
Το ανωτέρω σύνολο νοείται εγκατεστηµένο σε αυτόνοµο εξυπηρετητή, διασυνδεδεµένο
µε τους υπόλοιπους εξυπηρετητές σε τοπικό υποδίκτυο (cluster). Κάθε υποσύστηµα
δύναται να υποκαθίσταται από εικονική µηχανή (VM) εάν από την ανάλυση προκύπτει
σκοπιµότητα προς τούτο εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει ρητά διαφορετική
απαίτηση παρακάτω:
Τα υποσυστήµατα στα οποία αναφέρεται το έργο είναι:

1. Υποσύστηµα Πληροφόρησης µέσω διαδικτύου (Υ∆).
2. Υποσύστηµα Μητρώων Λατοµικών Περιοχών, κλπ. (ΥΜ).
3. Υποσύστηµα Απεικόνισης στατικών γεωγραφικών δεδοµένων (ΥΑΣ∆) .
4. Υποσύστηµα

Ελέγχου

Επικάλυψης,

Απεικόνισης,

Εισαγωγής/

Ανάλυσης

∆εδοµένων (ΥΕΕΕ) .
5. Υποσύστηµα διασύνδεσης ΟΠΣ µε λοιπές βάσεις Υ.Π.Α.Π.ΕΝ και DIAVGEIA.gov
(Υ-διασ.) .
6. Υποσύστηµα επαλήθευσης χρηστών για καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου (eπαράβολο) (Υ e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ) .
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7. Υποσύστηµα

υπολογισµού

µισθωµάτων

του

δηµοσίου,

"υποσύστηµα"

καταλογισµού τελών (ΥΜΤ) .
8. Υποσύστηµα

Υποβολής

∆ελτίων

και

Ανάλυσης

∆εδοµένων–

Εξαγωγής

Στατιστικών ∆εδοµένων (Υ-Σ∆) .
9. Υποσύστηµα βάσης δεδοµένων γεωθερµικών εφαρµογών (ΥΓΘΕ) .
Η επιµέρους ανάλυση των υποσυστηµάτων γίνεται στο παράρτηµα ΙΙΙη ενώ στο
παράρτηµα IIIθ γίνεται σχηµατική περιγραφή των βασικών τύπων µεταβλητών του
νέου συστήµατος και οι µεταξύ τους σχέσεις.

1.2 Χρονοδιάγραµµα του Έργου – Παραδοτέα
Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου θα είναι 10 µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης, σε έξι φάσεις. Θα ακολουθήσει περίοδος 12 µηνών Τεχνικής Υποστήριξης
για την καλή λειτουργία της εφαρµογής και διόρθωσης ενδεχόµενων λαθών /
δυσλειτουργιών του συστήµατος.
Η διάρκεια υλοποίησής του µπορεί να παραταθεί, χωρίς αύξηση του προϋπολογισµού. Η
παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή είτε κατόπιν αιτήµατος του Αναδόχου,
το οποίο υποβάλλεται πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας της σύµβασης, είτε µε
πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής ανάλογα µε τις ανάγκες και µε αντίστοιχη
ενηµέρωση του Αναδόχου.
Σύµφωνα µε τις επιµέρους ενότητες του αντικειµένου, που διατυπώνονται στην
παρούσα, ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει διακριτά, σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή, τα παραδοτέα που εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, µε τη µορφή Πxi όπου
x είναι η φάση υλοποίησης και i ο αύξων αριθµός του παραδοτέου.
Ο προτεινόµενος χρόνος υποβολής των παραδοτέων, που φαίνεται επίσης στον
παρακάτω πίνακα, αναφέρεται σε χρονικό διάστηµα που ξεκινά από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
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.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Στη συνέχεια περιγράφονται τα παραδοτέα του Aναδόχου ανά φάση υλοποίησης του έργου µέχρι και την οριστική παραλαβή του.

I.-Προµήθεια Εξοπλισµού
(hardware)

Προτεινόµενος χρόνος
παράδοσης
(µήνες από την υπογραφή
της σύµβασης)

II.-Προµήθεια
εγκατάσταση Λογισµικού Ανάπτυξη Εφαρµογών
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
ΦΑΣΗ
III.-Μετάπτωση της
Βάσης ∆εδοµένων

Χρονική
∆ιάρκεια
Φάσης
(µήνες)

IV.-Εκπαίδευση Συντήρηση

α'
Προµήθεια και
Εγκατάσταση
Εξοπλισµού
Πλήρης ανάλυση του υφιστάµενου
συστήµατος και µελέτη εφαρµογής
των προδιαγεγραµµένων αλλαγών

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ο εξοπλισµός (Πα1) όπως αυτός
περιγράφεται στην προσφορά του
αναδόχου κατ' ελάχιστον σύµφωνος µε το
Παράρτηµα IIIα εγκατεστηµένος και
ηλεκτρολογικά συνδεδεµένος
Αναλυτικοί πίνακες του εξοπλισµού που
εγκαταστάθηκε (Πα2)
Αντίγραφα τιµολογίων (Πα3)
Έγγραφα πιστοποιήσεων /εγγυήσεων
(Πα4)
Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων /σεναρίων
ελέγχου (Πα5)
Έκθεση Περιγραφής νέου συστήµατος
διαγράµµατα οντοτήτων – ροών entity

2

2
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I.-Προµήθεια Εξοπλισµού
(hardware)

Προτεινόµενος χρόνος
παράδοσης
(µήνες από την υπογραφή
της σύµβασης)

II.-Προµήθεια
εγκατάσταση Λογισµικού Ανάπτυξη Εφαρµογών
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
ΦΑΣΗ
III.-Μετάπτωση της
Βάσης ∆εδοµένων

Χρονική
∆ιάρκεια
Φάσης
(µήνες)

IV.-Εκπαίδευση Συντήρηση

relationship diagrams, αρχιτεκτονική
συστήµατος, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια
συστήµατος, διασυνδεσιµότητα
εφαρµογών, κλπ.(Πα6)

β'
Προµήθεια Λογισµικού- Ανάπτυξη
Εφαρµογών

1.

2.

3.
4.

“Βασικό Λογισµικό” παραδίδεται σε
µορφή οπτικών δίσκων αποθήκευσης και
στην περίπτωση που πρόκειται για
αγοραζόµενο λογισµικό συνοδεύεται από
το πακέτο αγοράς του κατασκευαστή τις
σχετικές άδειες και κωδικούς καθώς και
Τιµολόγια αγοράς (Πβ1)
Τα αναφερόµενα στο σχεδιασµό ως
“υποσυστήµατα”, σύνολα κώδικα
εγκατεστηµένα και λειτουργικά
συνδεδεµένα µε το σύνολο του
εγκατεστηµένου λογισµικού (Πβ2)
Εγχειρίδιο λειτουργίας (Πβ3)
Το εγχειρίδιο εγκατάστασης (Πβ4) το
οποίο θα περιλαµβάνει:
o απαιτήσεις αναφορικά µε το
περιβάλλον λειτουργίας και
απαιτήσεις αποθήκευσης,

3

5
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I.-Προµήθεια Εξοπλισµού
(hardware)

Προτεινόµενος χρόνος
παράδοσης
(µήνες από την υπογραφή
της σύµβασης)

II.-Προµήθεια
εγκατάσταση Λογισµικού Ανάπτυξη Εφαρµογών
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
ΦΑΣΗ
III.-Μετάπτωση της
Βάσης ∆εδοµένων

Χρονική
∆ιάρκεια
Φάσης
(µήνες)

IV.-Εκπαίδευση Συντήρηση

παραδοτέα προϊόντα / πηγαίος
κώδικας των εφαρµογών που θα
αναπτυχθούν,
o προσαρµογή και συνέχεια εργασιών,
κλπ..
Το εγχειρίδιο επαλήθευσης των
εφαρµογών (Πβ5) το οποίο θα
περιλαµβάνει:
o ελέγχους διαφορετικών βηµάτων
βάσει των Σεναρίων Ελέγχου
Συστήµατος (acceptance tests),
o αποτελέσµατα δοκιµών, κλπ.
o

5.

γ'
Απόδοση
σε
λειτουργία
Υποσυστηµάτων Στατιστικών /
υποβάθρων & έλεγχοι

1.

δ'
Απόδοση σε λειτουργία λοιπών
Υποσυστηµάτων
έλεγχοι

1.
2.

Έκθεση ελέγχων (Πγ1)

Έκθεση ελέγχων - παρεµβάσεων αποτελεσµάτων.(Πδ1)
Έκθεση αντιµετώπισης προβληµάτων από
τον αναθέτοντα.(Πδ2)

1

6

1

7
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I.-Προµήθεια Εξοπλισµού
(hardware)

Προτεινόµενος χρόνος
παράδοσης
(µήνες από την υπογραφή
της σύµβασης)

II.-Προµήθεια
εγκατάσταση Λογισµικού Ανάπτυξη Εφαρµογών
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
ΦΑΣΗ
III.-Μετάπτωση της
Βάσης ∆εδοµένων

Χρονική
∆ιάρκεια
Φάσης
(µήνες)

IV.-Εκπαίδευση Συντήρηση

διαλειτουργικότητας
µετάπτωση

προκαταρτική

ε'
Μετάπτωση (ολική) - δοκιµές

1.

Έκθεση ολοκλήρωσης φάσης (Πε1)

ς'
Πλήρης λειτουργία - δοκιµές
συντήρησης και εκπαίδευση

1.
2.

Ενηµερωµένη Βάση ∆εδοµένων (Πς1)
Επικαιροποιηµένη σειρά της τεχνικής και
λειτουργικής τεκµηρίωσης.(Πς2)
Έκθεση απολογισµού (Πς3)

3.

1

8

2

10

Ακολουθεί περίοδος Τεχνικής υποστήριξης 12 µηνών στην οποία θα λάβει
χώρα διόρθωση όλων των εντοπιζόµενων σφαλµάτων και δυσλειτουργιών της
εφαρµογής
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Φάση α’: Προµήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισµού - ανάλυση του υφιστάµενου
συστήµατος
Στη φάση αυτή θα πραγµατοποιηθεί η προµήθεια και η εγκατάσταση του απαιτούµενου
εξοπλισµού στο κτίριο του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ, Μεσογείων 119, Αθήνα.
Παράλληλα θα λάβει χώρα στο εν λειτουργία σύστηµα:

o Ο

πλήρης

εννοιολογικός

επανασχεδιασµός

του

συστήµατος

(διαγράµµατα

οντοτήτων – ροών entity relationship diagrams, αρχιτεκτονική συστήµατος, ρόλοι
χρηστών, ασφάλεια συστήµατος, διασυνδεσιµότητα εφαρµογών, κλπ.).

o Η ανάλυση µεθοδολογίας και των σεναρίων ελέγχου.
o Η ανάλυση απαιτήσεων διεπαφής και διαλειτουργικότητας.
o Μελέτη Ασφάλειας Ανταλλαγής ∆εδοµένων.
Ο εξοπλισµός (Πα1) που παραδίδεται οφείλει να συνοδεύεται από:
•

Αναλυτικούς πίνακες του εξοπλισµού που εγκαταστάθηκε (Πα2)

•

Αντίγραφα τιµολογίων (Πα3)

•

Έγγραφα πιστοποιήσεων /εγγυήσεων (Πα4)

•

Έκθεση ανάλυσης απαιτήσεων /σεναρίων ελέγχου (Πα5)

•

Έκθεση Περιγραφής νέου συστήµατος διαγράµµατα οντοτήτων – ροών entity
relationship diagrams, αρχιτεκτονική συστήµατος, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια
συστήµατος, διασυνδεσιµότητα εφαρµογών, κλπ.(Πα6)
Φάση β’: Προµήθεια λογισµικού- Ανάπτυξη Εφαρµογών

Στη φάση αυτή θα γίνει η προµήθεια του βασικού λογισµικού και η ανάπτυξη και η
παραµετροποίηση των απαιτούµενων εφαρµογών καθώς και η σύνδεσή τους σε ένα
ολοκληρωµένο

πληροφοριακό

σύστηµα,

σύµφωνα

µε

τις

απαιτήσεις

και

τις

προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη και στους πίνακες
αναλυτικών προδιαγραφών.
Παράλληλα µε την εγκατάσταση του εξοπλισµού (Φάση α΄) και βασιζόµενος στα
στοιχεία που θα έχουν προκύψει από την µελέτη εφαρµογής, ο Ανάδοχος, θα αναπτύξει
τις εφαρµογές και θα διενεργήσει τον έλεγχο του συστήµατος.
Η φάση αυτή περιλαµβάνει:
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o Την προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισµικού µε τις απαιτούµενες
άδειες όπως αυτές θα αναφερθούν στην προσφορά του.

o Την ανάπτυξη εφαρµογών και την παραµετροποίηση µέσω των εργαλείων του
προτεινόµενου συστήµατος.
Ενδεχόµενα προβλήµατα οφειλόµενα στην υφιστάµενη τοπολογία δικτύου ή
τις υποδοµές που µπορεί να οδηγήσουν στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο αδυναµία
ικανοποίησης των απαιτήσεων του έργου οφείλουν να επισηµανθούν έγκαιρα
από τον Ανάδοχο ώστε να αντιµετωπιστούν από κοινού πριν την ολοκλήρωση
του έργου.
•

Το “Βασικό Λογισµικό” παραδίδεται σε µορφή οπτικών δίσκων αποθήκευσης και
στην περίπτωση που πρόκειται για αγοραζόµενο λογισµικό συνοδεύεται από το
πακέτο αγοράς του κατασκευαστή, τις σχετικές άδειες και κωδικούς καθώς και
Τιµολόγια αγοράς (Πβ1).

•

Τα

αναφερόµενα

στο

σχεδιασµό

“υποσυστήµατα”,

οφείλουν

να

είναι

εγκατεστηµένα και λειτουργικά στους εξυπηρετητές και τουλάχιστο µία από τις
µονάδες επιτραπέζιου υπολογιστή (Πβ2).
•

Το εγχειρίδιο λειτουργίας θα περιλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες σε επίπεδο απλού
χρήστη (Πβ3).

•

Το εγχειρίδιο εγκατάστασης (Πβ4) θα περιλαµβάνει:
απαιτήσεις αναφορικά µε το περιβάλλον λειτουργίας και απαιτήσεις
αποθήκευσης,
παραδοτέα προϊόντα / πηγαίος κώδικας των εφαρµογών που θα
αναπτυχθούν,
προσαρµογή και συνέχεια εργασιών, κλπ.

•

Το εγχειρίδιο επαλήθευσης των εφαρµογών (Πβ5) θα περιλαµβάνει:
ελέγχους

διαφορετικών

βηµάτων

βάσει

των

Σεναρίων

Ελέγχου

Συστήµατος (acceptance tests),
αποτελέσµατα δοκιµών, κλπ.
Φάση γ’: Απόδοση σε λειτουργία Υποσυστηµάτων Στατιστικών / υποβάθρων &
έλεγχοι
Στην φάση αυτή

θα αποδοθούν σε πλήρη λειτουργικότητα

τα

υποσυστήµατα

Στατιστικών και το ανεξάρτητο σύστηµα υποβάθρων.
θα γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι και θα αρχίσει η δοκιµαστική εξυπηρέτηση χρηστών εντός
του δικτύου του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ - ΓΓΕΟΠΥ.
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Η Γεωβάση θα ελεγχθεί ως προς τη διασυνδεσιµότητα και τη διαλειτουργικότητα τόσον
µε τα υφιστάµενα προϊόντα λογισµικού ΓΠΣ (ARC gis server &desktop) όσο και µε
αντίστοιχο λογισµικό ανοικτού κώδικα.
Η Έκθεση ελέγχων (Πγ1) από τον Ανάδοχο οφείλει να περιλαµβάνει αναλυτική
περιγραφή ελέγχων -παρεµβάσεων αποτελεσµάτων.
Φάση δ’: Απόδοση λοιπών υποσυστηµάτων
Στη φάση αυτή θα αποδοθούν σε λειτουργία τα υπόλοιπα υποσυστήµατα και θα γίνουν
οι δοκιµές πρόσβασης τροφοδοσίας κλπ και µέσω internet.
Η Έκθεση ελέγχων (Πδ1) από τον ανάδοχο οφείλει να περιλαµβάνει αναλυτική
περιγραφή ελέγχων -παρεµβάσεων αποτελεσµάτων.
Θα περιλαµβάνεται επίσης έκθεση αντιµετώπισης ζητηµάτων-προβληµάτων (Πδ2) που
θα τεθούν από τον αναθέτοντα.
Φάση ε’: Μετάπτωση της βάσης (σύνολο δεδοµένων) του ΛΑΤΟΜΕΤ στο νέο
σύστηµα
Η φάση αυτή περιλαµβάνει:

o ∆οκιµές αναζήτησης ανάκτησης δεδοµένων
o Ολοκλήρωση δοκιµών υποσυστηµάτων
Παραδοτέο της φάσης αποτελεί η Έκθεση ολοκλήρωσης φάσης (Πε1).
Φάση ς’: Πλήρης λειτουργία - δοκιµές συντήρησης εκπαίδευση
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει δοκιµαστικά τη λειτουργία του συστήµατος και
τους χρήστες του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ κάτω από πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας.
Κατά την περίοδο της δοκιµαστικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή
συνεργασία µε τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρέχει υποστήριξη
στους χώρους του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ - ΓΓΕΟΠΥ, µε συνεχή παρουσία τουλάχιστον ενός (1)
εξειδικευµένου τεχνικού του. Η υποστήριξη κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του
συστήµατος περιλαµβάνει :

o Επίλυση προβληµάτων-υποστήριξη χρηστών.
o Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες.
o ∆ιόρθωση / ∆ιαχείριση λαθών.
o Υποστήριξη λειτουργίας του computer room όσον αφορά πιθανά προβλήµατα που
αφορούν το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ - ΓΓΕΟΠΥ.
(backup – disaster recovery policy – security, κλπ.).
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o Παραγωγή πιθανόν επιπλέον καταστάσεων (reports), εφόσον ζητηθούν από την
Επιτροπή Παραλαβής του έργου, µε βάση την συµφωνηθείσα µελέτη εφαρµογής –
ανάλυση αναγκών και σχεδιασµό συστήµατος.
Ειδικότερα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη δοκιµαστική λειτουργία είναι να
ελεγχθούν διεξοδικά:

o Οι κωδικοποιήσεις / συµβολισµοί / χρωµατισµοί που χρησιµοποιήθηκαν.
o Οι παραµετροποιήσεις και προσαρµογές λογισµικού που έγιναν.
o Ο εννοιολογικός σχεδιασµός.
o Η εγκατάσταση του εξοπλισµού.
o Οι ρυθµίσεις του λογισµικού συστήµατος.
o Οι ρυθµίσεις της Βάσης ∆εδοµένων.
o Η ολοκλήρωση του λογισµικού µε τις απαιτούµενες διαδικασίες.
o Η φυσική ανταπόκριση του συστήµατος.
o Οι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδοµένων.
o Οποιαδήποτε

άλλη

παράµετρος

επηρεάζει

την

οµαλή

λειτουργία

του

Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ

o Οι τελικές ρυθµίσεις του συστήµατος για την βελτίωση της απόδοσης (fine tuning).
o Τελικός έλεγχος του συστήµατος.
Η Βάση ∆εδοµένων (Πς1) οφείλει να είναι ενηµερωµένη µε τα ήδη µέχρι σήµερα
καταχωρηµένα ηλεκτρονικά δεδοµένα.
Επιπλέον κατά τη φάση αυτή, πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα:
•

Επικαιροποιηµένη σειρά της τεχνικής και λειτουργικής τεκµηρίωσης (Πς2)

•

Έκθεση απολογισµού (Πς3)

Τεχνική υποστήριξη- –Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Ο Ανάδοχος, µε την υπογραφόµενη σύµβαση, υποχρεούται να υποστηρίζει το σύστηµα
και να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στο Υ.Π.Α.Π.ΕΝ - ΓΓΕΟΠΥ µε στόχο την
επίλυση πιθανών προβληµάτων, ενώ το σύστηµα θα το χειρίζονται αποκλειστικά και
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες δικαιοδοσίες, υπάλληλοι του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ - ΓΓΕΟΠΥ.
Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος µε την ολοκλήρωση του έργου (10 µήνες) και για την
παραλαβή του οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας ύψους
10% του συµβατικού τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) τουλάχιστον
ετήσιας διάρκειας.
Εντός διαστήµατος 12 µηνών από την παραλαβή του συστήµατος, από τη συλλογή των
παρατηρήσεων και των εκκρεµοτήτων ενδέχεται να έχει δηµιουργηθεί η ανάγκη για
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συγκεκριµένες

εντοπισµένες

παρεµβάσεις

ή

διορθώσεις

στη

λειτουργία

του

πληροφοριακού συστήµατος.
Ο Ανάδοχος, µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια Επιτροπή, θα προχωρά στις
απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις όποτε είναι απαραίτητο.
Μετά

το

πέρας

του

12µήνου

θα

πραγµατοποιηθεί

η

τελική

αξιολόγηση

του

εγκατεστηµένου πληροφοριακού συστήµατος µε την πλήρη λειτουργία του από το
ανθρώπινο δυναµικό του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ - ΓΓΕΟΠΥ σε συνεργασία µε το προσωπικό του
Αναδόχου. Μετά τη διαπίστωση ότι στο παρελθόν χρονικό διάστηµα το έργο έχει
λειτουργήσει κανονικά και όσα ενδεχόµενα προβλήµατα έχουν επιλυθεί από τον
Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο αυτή, εµφανισθούν σοβαρά, κατά την κρίση της
Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής, προβλήµατα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται
κάποιες από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, αναστέλλεται η περίοδος πλήρους
λειτουργίας και καλείται ο προµηθευτής να αποκαταστήσει τη βλάβη ή δυσλειτουργία
εντός εύλογου χρόνου ανάλογα µε την βλάβη. Σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατή η
διόρθωση της βλάβης και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης
Παραλαβής του έργου (εφόσον συνεχίζει να υφίσταται), το αρµόδιο Τµήµα Ανάπτυξης
και Ερευνών της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών της Γενικής ∆/νσης Ορυκτών
Πρώτων Υλών (πρώην Γ∆ΦΠ) εισηγείται την κατάπτωση µέρους ή του συνόλου της
εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αντιδράσει εντός 48 ωρών, να έχει
διαγνώσει τα προβλήµατα που την προκάλεσαν και να υποβάλει προγραµµατισµό
αποκατάστασης της βλάβης χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ ΓΓΕΟΠΥ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα δεδοµένα των πληροφοριών, σε
περίπτωση που αυτά έχουν επηρεασθεί από την βλάβη, για την περαιτέρω καλή
λειτουργία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την Επιτροπή Παρακολούθησης
Παραλαβής (ή το αρµόδιο Τµήµα Ανάπτυξης και Ερευνών) ότι αποκατέστησε τη
δυσλειτουργία ή βλάβη και τον τρόπο που το πραγµατοποίησε. Η αρµόδια Επιτροπή
µετά από έλεγχο πιστοποιεί την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας.
Σε

κάθε

περίπτωση

µη

διαθεσιµότητας

του

συστήµατος

λόγω

των

ανωτέρω

προβληµάτων πλέον των 5 εργάσιµων ηµερών, η διάρκεια συντήρησης και η εγγυητική
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θα παρατείνονται κατά τον χρόνο εκτός λειτουργίας και δεν θα υπάρχει καµία
οικονοµική επιβάρυνση για το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
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2

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O διαγωνισµός, η σύµβαση καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και
των διαγωνιζόµενων διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από τις
διατάξεις:

•

του Π.∆. 60/2007 (Α’ 64) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε
µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».

•

του Π.∆. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, συµπληρωµατικά στο Π.∆.60/2007 και κατά το µέρος
που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013, όπως ισχύει.

•

του Ν. 4270/2014 (Α΄143), «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και

άλλες

διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
•

του Ν.4205/2013 (Α’ 242) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες
διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).

•

του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»,όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (Α’ 86)

•

της Ερµηνευτικής Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο
που εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή
καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις» (2006/ C
179/02).

•

του Ν. 3886/2010 (Α’ 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων

−

Εναρµόνιση

της

ελληνικής

νοµοθεσίας

µε

την

Οδηγία

89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως ισχύει.
•

του N. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων

για

την

προγραµµατική

περίοδο

2007-2013»,

όπως

έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.
•

του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 11.07.2006 «περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
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Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την
κατάργηση του ΕΚ 1260/1999».
•

του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 «για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού 1083/2006 του Συµβουλίου
“περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του
Κανονισµού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

•

της υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-08 (Β' 540) «Υπουργική Απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης» του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

•

του Ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Β’ 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
•

της υπ΄αριθµ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε θέµα
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)».

•

του Ν.4281/2014 (A’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».

•

του αρθ. 37, παρ.1 του Ν. 4320/2015 (Α’ 29), βάσει των οποίων τροποποιήθηκε
η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του Ν.4281/2014, όπως αυτή οριζόταν στο
άρθρο 201, παρ. 1 αυτού.

3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία έχουν

φυσικά ή/και

νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νοµικών προσώπων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε
τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε τον Ν.2513/1997, που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών, και έχουν εκπονήσει ένα (1)
τουλάχιστον έργο µε συναφές αντικείµενο µε το υπό ανάθεση έργο κατά τα τελευταία
πέντε (5) έτη.
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Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νοµικών προσώπων ισχύουν τα
ακόλουθα:
●

Οι διαγωνιζόµενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά
εκπροσωπούµενες από Νόµιµο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να
πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά όργανα των
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν σε αυτές. Στην προσφορά
αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης/κοινοπραξίας, οι
σχέσεις των µελών της καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής
αυτών.

●

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση/κοινοπραξία, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.

●

Οι ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων δεν υποχρεούνται να
περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς
τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα
έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη σύσταση Κοινοπραξίας πριν από
την υπογραφή της σύµβασης, µε σκοπό την εκτέλεση του προς ανάθεση
έργου.

●

Στην περίπτωση των ενώσεων, αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει την
απαιτούµενη εµπειρία στο αντικείµενο του έργου.

●

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στον διαγωνισµό, δεν µπορεί να µετέχει σε
περισσότερες

της

µίας

προσφορές.

Σε

αντίθετη

περίπτωση

θα

αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόµενα σχήµατα, στη
σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο.
●

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
απαιτείται

να

διαθέτουν

ψηφιακή

υπογραφή,

χορηγούµενη

από

πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο

ηλεκτρονικό

σύστηµα

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

-

∆ιαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr .
●

Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και
από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή
τους

σε

αυτό

(παρέχοντας

τις

απαραίτητες

πληροφορίες

και

αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
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▪ Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από
το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή
του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης

Πολιτικής

Προµηθειών

της

Γενικής

∆ιεύθυνσης

Κρατικών Προµηθειών.
▪ Οι

οικονοµικοί

φορείς –

χρήστες των κρατών µελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification
Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν

από

το

αντίστοιχο

σύστηµα.

Εφόσον

γίνει

η

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού

και

Στοιχείων

της

∆ιεύθυνσης

Πολιτικής

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
▪ Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
I. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση
στην ελληνική.
II.

είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX
Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007 και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους
όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία
να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή
εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια
υπηρεσία.
●

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος.

●

Ο

υποψήφιος

χρήστης

ενηµερώνεται

από

το

Σύστηµα

ή

µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος
εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
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χρήστης

λαµβάνει

πιστοποιηµένος

σύνδεσµο

χρήστης

και

ενεργοποίησης
προβαίνει

στην

λογαριασµού

ως

ενεργοποίηση

του

λογαριασµού του.

3.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής
Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό, εάν ο ίδιος ή σε περίπτωση που
πρόκειται για ένωση φυσικών προσώπων ή/και νοµικών προσώπων, έστω και ένας
συµµετέχων στην ένωση οικονοµικός φορέας:
α)

δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1 (∆ικαίωµα Συµµετοχής),

β)

δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.3 (Ελάχιστες Προϋποθέσεις
Συµµετοχής),

γ)

έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες,

δ)

τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση,

ε)

έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστολής
εργασιών ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,

στ) έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή ή για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας και της δόλιας χρεωκοπίας βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου,
ζ)

έχει

διαπράξει

επαγγελµατικό

παράπτωµα,

που

µπορεί

να

διαπιστωθεί

µε

οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή,
η)

δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

θ)

δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων
και τελών,

ι)

είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής
πληροφοριών,

ια) έχει τιµωρηθεί τελεσίδικα µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα,
ιβ) δεν είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, επαγγελµατικό µητρώο ή
επαγγελµατική ένωση,

Θα αποκλεισθούν επίσης:
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●

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις.

●

Οι ενώσεις σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος
τους.

●

Ο υποψήφιοι που θα υποβάλουν προσφορά µόνο για τµήµα του έργου.

●

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκοµίζουν
συµφωνητικό

µεταξύ

των

µελών

τους,

το

οποίο

θα

αφορά

το

συγκεκριµένο έργο.
●

Οι υποψήφιοι οι οποίοι δε θα υποβάλουν εντός του φακέλου της
προσφοράς

τους

την

εγγυητική

επιστολή

συµµετοχής,

όλα

τα

απαιτούµενα µε την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά / έγγραφα σε
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα της
προσφοράς τους επισήµως µεταφρασµένα

στην ελληνική γλώσσα,

εξαιρουµένων των συνηµµένων στην Τεχνική Προσφορά τεχνικών
φυλλαδίων καθώς και τυχόν όρων οι οποίοι δεν είναι δυνατό να
αποδοθούν στην ελληνική γλώσσα.

3.3 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή, µέσα και εµπειρία ώστε να
είναι ικανός να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.
Η επάρκεια της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του υποψηφίου αναδόχου
ελέγχεται µε τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Κριτήριο τεχνικής υποδοµής και στελέχωσης του υποψηφίου.
Β. Κριτήριο συναφούς µε το έργο απασχόλησης του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συµµετοχής,
καταθέτοντας µε την προσφορά του εντός του

(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης για καθένα από
τα ανωτέρω κριτήρια:

Α.

∆ικαιολογητικά

πιστοποίησης

επαρκούς

υλικοτεχνικής

υποδοµής

και

στελέχωσης του υποψηφίου
(1) Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τα κάτωθι:
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●

Περιγραφή της σηµερινής επιχειρηµατικής δοµής του υποψηφίου (νοµική
µορφή, οργανωτική δοµή, τοµείς δραστηριοτήτων κλπ).

●

Περιγραφή

του

συνόλου

των

δραστηριοτήτων

του

υποψηφίου

(αντικείµενο, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο, κλπ).
●

Περιγραφή των τεχνικών υποδοµών και του εξοπλισµού του υποψηφίου.

●

Περιγραφή του απασχολουµένου ανθρώπινου δυναµικού του υποψηφίου
(αριθµός, ειδικότητες, επίπεδο σπουδών, σχέση εργασίας, κλπ).

●

Μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιεί για την υλοποίηση
των έργων.

(2) Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συγκροτήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα
απαρτίζεται από αριθµό στελεχών, όχι λιγότερων από πέντε, για την έγκαιρη και
ποιοτική υλοποίηση του έργου. Η απασχόληση καθενός θα πρέπει να συνδέεται µε
κάποια ενότητα του έργου και να προσδιορίζεται ποσοτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο
στην προσφορά του.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να τεκµηριώσει αναλυτικά στην προσφορά του ένα
ολοκληρωµένο Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου, στο οποίο να προδιαγράφει, κατ’ ελάχιστο, τον
τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας µε την Αναθέτουσα Αρχή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν
τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης. Επίσης, πρέπει να τεκµηριώνει τους συνολικά
προσφερόµενους ανθρωποµήνες ανά κατηγορία και είδος παρεχοµένων υπηρεσιών.
Επικεφαλής της Οµάδας Έργου θα είναι ο Υπεύθυνος Έργου, που πρέπει να διαθέτει
τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα αναγνωρισµένου ΑΕΙ
β) Επαγγελµατική ή/και

επιστηµονική εµπειρία τα τελευταία 10 έτη σε έργα

πληροφορικής, (βάσεις δεδοµένων και γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών)
Τα υπόλοιπα µέλη της Οµάδας Έργου (τουλάχιστον τέσσερα) θα διαθέτουν τα
ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα αναγνωρισµένου ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε συναφές αντικείµενο
β)

Αποδεδειγµένη

γνώση

και

εµπειρία

τουλάχιστον

πέντε

(5)

ετών

σε

έργα

πληροφορικής (είτε βάσεων δεδοµένων, είτε γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών)
µε υποχρέωση στον ανάδοχο να υπάρχει τουλάχιστον ένα µέλος της οµάδας που να
έχει εµπειρία σε κάθε ένα από τους ανωτέρω κλάδους.
Η κάλυψη των προσόντων καθώς και η εµπειρία πρέπει να προκύπτει από αναλυτικά
βιογραφικά σηµειώµατα των συµµετεχόντων στο έργο, τα οποία θα περιληφθούν
στο φάκελο ∆ικαιολογητικών του υποψηφίου Αναδόχου.
Όσα στελέχη της Οµάδας Έργου δεν αποτελούν µόνιµα στελέχη του υποψήφιου
Αναδόχου αλλά πρόκειται να απασχοληθούν µε σύµβαση έργου/παροχής υπηρεσιών,
πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986
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(Α΄ 75), ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας κατά τη διάρκεια του έργου µε
τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Β.

∆ικαιολογητικά

πιστοποίησης

συναφούς

µε

το

έργο

εµπειρίας

του

υποψηφίου:
Ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής είναι

ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει

ολοκληρώσει επιτυχώς, την υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον έργου την τελευταία
πενταετία µε συναφές αντικείµενο µε το υπό ανάθεση έργο, όπως περιγράφεται
στην

παρούσα

προκήρυξη.

Επιπλέον,

ο

υποψήφιος

Ανάδοχος

πρέπει

να

έχει

εξειδικευµένες γνώσεις και τεκµηριωµένη εµπειρία στους ακόλουθους τοµείς:
●

ανάπτυξη ιστοτόπων

●

ανάπτυξη εφαρµογών γεωβάσεων

●

ανάπτυξη συστηµάτων βάσεων δεδοµένων

●

προµήθεια

εγκατάσταση

εξοπλισµού

και

λογισµικού

πληροφορικού

κέντρου
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συµµετοχής,
καταθέτοντας µε την προσφορά του εντός του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», τα σχετικά στοιχεία τεκµηρίωσης. Συγκεκριµένα,
υποβάλει ως στοιχείο τεκµηρίωσης κατάλογο µε τα έργα που έχει ολοκληρώσει κατά τα
τελευταία πέντε (5) έτη. Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω έργα, διευκρινίζεται ότι δύναται να
είχε ξεκινήσει η εκτέλεσή τους και προ της τελευταίας πενταετίας.
Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να περιλαµβάνει ανά έργο τα ακόλουθα στοιχεία:
●

Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου του έργου

●

Φορέας που ανέθεσε το έργο

●

Αξία σύµβασης

●

∆ιάρκεια σύµβασης

●

Έτος/ µήνας έναρξης

●

Έτος / µήνας ολοκλήρωσης / παραλαβής

●

Ποσοστό συµµετοχής του Προσφέροντος στην αξία της σύµβασης.

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, µε συναφές αντικείµενο µε το υπό
ανάθεση έργο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο, θα
πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά.
Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και
εµπεριστατωµένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εµπειρίας του υποψηφίου
Αναδόχου στην υλοποίηση αντίστοιχων µε το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης
έργων.
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να υποβάλει κάθε επιπλέον των ανωτέρω στοιχείο που
τεκµηριώνει την εµπειρία του στα ανωτέρω θέµατα.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, εφόσον προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την
υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση έργου, εκτός από την προσκόµιση των
αναφερόµενων στα ανωτέρω σηµεία Α και Β και την υποβολή του αντίστοιχου
αναλυτικού βιογραφικού σηµειώµατος για κάθε εµπλεκόµενο φυσικό πρόσωπο του
υπεργολάβου, θα πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους µε την υποβολή της σχετικής δέσµευσης του
υπεργολάβου και συγκεκριµένα θα πρέπει να καταθέσει :
●

Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υπεργολάβου που να δηλώνει
τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχει για λογαριασµό
του συγκεκριµένου προσφέροντα,

●

δικαιολογητικά του υπεργολάβου όπως προβλέπονται στην παράγραφο 5.5.1 για
τον υποψήφιο Ανάδοχο.

●

τα δικαιολογητικά πιστοποίησης της τεχνικής ικανότητας που αφορούν στην
ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής την οποία αναλαµβάνει να καλύψει ο
υπεργολάβος,

●

ιδιωτικό συµφωνητικό του υπεργολάβου µε τον προσφέροντα, µε το οποίο να
προκύπτει η δέσµευση ότι θα παρέχει αντ΄ αυτού τους αναγκαίους πόρους για
την υλοποίηση του έργου έως τη λήξη του.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δύναται, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζεται στις
δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη
διάθεσή του, τους αναγκαίους πόρους µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των
φορέων αυτών και συγκεκριµένα πρέπει να προσκοµίζεται:
●

υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα που να δηλώνει τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχει για λογαριασµό του
συγκεκριµένου προσφέροντα,

●

δικαιολογητικά του φορέα όπως προβλέπονται στην παράγραφο 5.5.1 για τον
υποψήφιο Ανάδοχο.

●

τα δικαιολογητικά πιστοποίησης της τεχνικής ικανότητας που αφορούν στην
ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής την οποία αναλαµβάνει να καλύψει αντί του
προσφέροντος ο φορέας,

●

ιδιωτικό συµφωνητικό του φορέα µε τον προσφέροντα µε το οποίο να προκύπτει
η δέσµευση ότι θα παρέχει αντ΄ αυτού τους αναγκαίους πόρους για την
υλοποίηση του έργου.
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
1. Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Για τα
στοιχεία της παρούσας παραγράφου (3.3) δεν απαιτείται επίσηµη µετάφραση.
2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων
τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του.
3. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι ελάχιστες
προϋποθέσεις συµµετοχής είναι δυνατό να καλύπτονται µερικώς για κάθε ένα µέλος της
ένωσης/κοινοπραξίας, µε την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της
ένωσης/κοινοπραξίας

καλύπτει

εξ’

ολοκλήρου

όλες

τις

ανωτέρω

προϋποθέσεις

καταλληλότητας.

3.4

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής και της οποίας το ποσό θα πρέπει
να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισµού του έργου (µη
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Οι

εγγυητικές

επιστολές

συµµετοχής

εκδίδονται

από

πιστωτικά

ιδρύµατα

που

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ ή στα
κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (Α’ 139) και έχουν σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του παραρτήµατος I.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο,
αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής
της σύµβασης- την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην

παρούσα

προκήρυξη

(βλ.

Ενότητα

10

«Σύµβαση»,

Παράγραφος

10.1

«Κατακύρωση/υπογραφή σύµβασης»), κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µετά την
έκδοση σχετικής απόφασης.
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Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επίσης καταπίπτει εφόσον ο προσφέρων αποσύρει
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30)
τουλάχιστον ηµέρες µετά το χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς και επιστρέφεται στον
Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η σύµβαση, µε την προσκόµιση της προβλεπόµενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους εντός τεσσάρων
(4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί
απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε
της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης.
Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής περιλαµβάνει
και

όρο ότι

αυτή

καλύπτει

τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/

Κοινοπραξίας, τα οποία θα αναφέρονται στο σώµα της. Στην περίπτωση αυτή είναι
δυνατό να υποβληθούν πάνω από µια (1) εγγυητικές επιστολές συµµετοχής υπέρ όλων
των συµµετεχόντων στην Ένωση/Κοινοπραξία, µε συνολικό ύψος το ως άνω
απαιτούµενο από την παρούσα προκήρυξη.

4

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Επιτρέπεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, εφόσον το έχει ήδη αναφέρει στην προσφορά
του, να αναθέσει µέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη σύµβαση,
υπεργολαβικά σε τρίτους.
Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι αναφέρουν στην προσφορά τους
αναλυτικά τα τµήµατα του έργου που ενδεχοµένως προτίθενται να αναθέσουν
υπεργολαβικά σε τρίτους, λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η ανάθεση του
συνόλου ή του µεγαλύτερου µέρους του αντικειµένου της σύµβασης σε υπεργολάβους.
Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει αποκλειστικά την πλήρη ευθύνη
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση του έργου µε βάση τη
σύµβαση.

5

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

5.1 Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές δεσµεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για εκατόν ογδόντα (180)
ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του προαναφερόµενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια
υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο ως χρόνο ισχύος στη πρόσκληση υποβολής προσφοράς. Μετά τη λήξη
και

του

ανώτατου

αυτού

ορίου

χρόνου

παράτασης

ισχύος

της

προσφοράς,

µαταιώνονται υποχρεωτικά τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού εκτός εάν η Αναθέτουσα
αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό καλούνται να επιλέξουν εάν θα
παρατείνουν την προσφορά τους και η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

5.2 ∆ηµοσίευση της ∆ιακήρυξης - Προθεσµία υποβολής προσφορών
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση:
•

στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 25.06.2015.

●

στο

«Τεύχος

∆ιακηρύξεων

∆ηµοσίων Συµβάσεων»

της

Εφηµερίδας της

Κυβέρνησης την 30.06.2015.
●

στα Επιµελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ) την 30.06.2015.

●

σε 2 ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες την 30.06.2015.

Το κόστος δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Τα τεύχη θα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ www.ypeka.gr και στην
ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
(ΕΠΠΕΡΑΑ) www.epperaa.gr.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

(ΕΣΗ∆ΗΣ)

µέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, ύστερα από προθεσµία ογδόντα δύο (82)
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της ∆ιακήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει την 15.09.2015 και ώρα 17:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής αίτησης συµµετοχής στο Σύστηµα.

5.3 Επιτροπές ∆ιαγωνισµού
Η διαδικασία του παρόντος διαγωνισµού καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
του θα

διενεργηθούν από

Επιτροπή Αξιολόγησης

∆ιαγωνισµού, ενώ

οι

τυχόν

υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Ενστάσεων.
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Για τη σύσταση και συγκρότηση των ως άνω Επιτροπών θα τηρηθούν τα οριζόµενα από
τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.∆. 118/2007 και του άρθρου 26 Ν. 4024/2011,
καθώς και των σχετικών εγκυκλίων, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να µεριµνήσει
έτσι ώστε τα µέλη της επιτροπής να είναι πιστοποιηµένοι χρήστες του Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 4155/2013.

Στην Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού θα συµµετέχουν τρία (3) στελέχη της Γ∆ΟΠΥ,
εκ των οποίων το ένα θα ορισθεί Πρόεδρος, ένα (1) στέλεχος της ∆ιεύθυνσης
Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Γεν. ∆/νση Ενέργειας) και
ένα (1) στέλεχος της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
Στην Επιτροπή Ενστάσεων θα συµµετέχουν δύο (2) στελέχη της Γ∆ΟΠΥ, εκ των οποίων
το ένα θα ορισθεί Πρόεδρος, και ένα (1) στέλεχος της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ του
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία µέσω του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

5.4 Τρόπος Σύνταξης Προσφορών – Παροχή ∆ιευκρινίσεων
5.4.1 Σύνταξη προσφορών
Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
ελληνική γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω στην παράγραφο 5.5 της
παρούσας.
Προσφορές οι οποίες, κατά τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού,
είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την
πρόσκληση υποβολής προσφοράς ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και
απορρίπτονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου λήψης αποφάσεων. Είναι δυνατό,
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και
προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες
αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν
επηρεάζουν την έκταση του έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε
κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του
υποψήφιου Ανάδοχου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των υποψήφιων
Ανάδοχων.
Αποκλίσεις από όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή από σηµεία των
τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη παρούσα ως απαιτητοί και
απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται ή συνιστούν λόγο
απόρριψης των προσφορών.
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∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος
του

προκηρυσσόµενου

µε

την

παρούσα

έργου,

προσφορές

για

µέρος

του

προκηρυσσόµενου µε την παρούσα έργου.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία
που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 (Α’ 120), στο
άρθρο 11 της
λειτουργίας

Υ.Α. Π1/2390/2013 (Β’ 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
του

Εθνικού

Συστήµατος

Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π.∆. 60/2007.

5.4.2 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή συµπληρωµατικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς µέχρι και την 12η ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών, δηλαδή µέχρι την

03.09.2015 και ώρα 17:00. Η Αναθέτουσα Αρχή

έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός
του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, το αργότερο µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο Σύστηµα
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα
αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε
µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
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Οι απαντήσεις που δίνονται στις διευκρινίσεις που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους
θα είναι διαθέσιµες µέσω του Συστήµατος.
Μετά

την

κατάθεση

τροποποιήσεις

ή

και

την

αποκρούσεις

αποσφράγιση

όρων

της

των

προσφορών,

προκήρυξης

δεν

γίνονται

διευκρινίσεις,
δεκτές

και

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.5 Περιεχόµενα προσφορών
Η υποβολή αιτήσεων συµµετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και θα εµπεριέχει:

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά»
και
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
όπου ως (υπο)φάκελος νοείται η κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο Σύστηµα.
Με την υποβολή της προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε
τη χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που
έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.

5.5.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο
υποβολής

της

προσφοράς

δικαιολογητικά

καθώς

και

η

τεχνική

προσφορά.

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο οι προσφέροντες υποβάλουν
ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισµού, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το Ν. 4155/2013 (Α’ 120) και το
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», τα
δικαιολογητικά και έγγραφα συµµετοχής, στην ελληνική γλώσσα, όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω:

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Τα φυσικά πρόσωπα:
1. Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό (παράγραφος 3.4)
2. Τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παράγραφο 3.3. της παρούσας
(Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής)
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3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, , στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α) ο προσφέρων:
●

δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες,

●

δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση,

●

δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή
αναστολής εργασιών ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,

●

δεν έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που αφορά
στην επαγγελµατική του διαγωγή ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας

●

δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή,

●

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης,

●

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων
και τελών,

●

δεν είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως
υποβολής πληροφοριών,

●

δεν

έχει

τιµωρηθεί

τελεσίδικα

µε

αποκλεισµό

από

τους

διαγωνισµούς

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα
●

είναι

εγγεγραµµένος

στο

οικείο

Επιµελητήριο,

επαγγελµατικό

µητρώο

ή

επαγγελµατική ένωση.
β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των
οποίων έλαβε γνώση,
γ) η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου,
δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
ε) σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος του έργου, θα προσκοµίσει για τη σύναψη
της σύµβασης, εντός προθεσµίας 20 (είκοσι) ηµερών από τη σχετική ανακοίνωση της
Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά νοµιµότητας ανάθεσης, όπως αυτά
αναφέρονται στην παράγραφο 10.1 «Κατακύρωση / Υπογραφή σύµβασης» της
παρούσης.
Στην

υπεύθυνη

δήλωση

θα

πρέπει

να

αναγράφονται

τα

στοιχεία

του

διαγωνισµού.
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Β. Τα νοµικά πρόσωπα
1. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά της περίπτωσης Α.
2. Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας ή απόφαση του
νοµίµως εξουσιοδοτηµένου φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε διαγωνιζόµενου µε την
οποία:
●

Εγκρίνεται η συµµετοχή του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε
ένωση µε άλλους.

●

Εγκρίνεται και παρέχεται σε άτοµο (νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση να υπογράψει δεσµευτικά για τον υποψήφιο την προσφορά και
όλα τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού, σε περίπτωση που δεν υπογράψει ο νόµιµος
εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου.

3. Επικαιροποιηµένο αντίγραφο καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου, που να
αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου του διαγωνιζόµενου και τυχόν
τροποποιήσεις του, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται.
Επιτρέπεται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού και οι
τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης,
όπου αυτή προβλέπεται ή οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο
αντικείµενο δραστηριότητας του (π.χ. βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια
∆ηµόσια Αρχή).
4. Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα
πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ
δηµοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται.

Σε περίπτωση ένωσης
1. Για κάθε µέλος της ένωσης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να κατατεθούν
όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (περιπτώσεις Α και Β ανωτέρω), ανάλογα µε την
περίπτωση.
2. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή
οργάνου κάθε µέλους της ένωσης µε την οποία:
●

Εγκρίνεται η από κοινού µε τα άλλα µέλη της ένωσης (που αναφέρονται όλοι
ρητά) συµµετοχή στο διαγωνισµό και εκτέλεση της σύµβασης και η αλληλέγγυα
ευθύνη καθενός εις ολόκληρο, το ποσοστό συµµετοχής στην ένωση (ενώ
αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος
κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα
συστήσουν Κοινοπραξία, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν
αναδειχθεί Ανάδοχος.
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●

Συνοµολογείται ρητά ότι έκαστο µέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής και κάθε τρίτου απεριόριστα, αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και
εις ολόκληρον για την υλοποίηση του έργου.

●

Παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους κατά την
υλοποίηση του έργου.

●

Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/Επικεφαλής της ένωσης. O
παραπάνω εταίρος έχει την ευθύνη για τον συντονισµό και τη διοίκηση όλων
των µελών της ένωσης.

●

Ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά
για την ένωση την προσφορά και όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και να
εκπροσωπεί την ένωση και τα µέλη της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

●

Στην περίπτωση που ο συµµετέχων είναι κοινοπραξία προσώπων, προσκοµίζεται
το ιδιωτικό συµφωνητικό (κοινοπρακτικό).

Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά. που περιέχεται στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά», συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων
επισυνάπτει

στην

τεχνική

του

προσφορά

ψηφιακά

υπογεγραµµένα

τα

σχετικά

ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν και τις απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες.

Το τµήµα της Τεχνικής Προσφοράς του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά – Τεχνική
Προσφορά» διαιρείται στις εξής ενότητες, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται
στη συνέχεια:

Α.

Πρόταση προσέγγισης - µεθοδολογίας υλοποίησης - οργάνωσης του έργου

- Παραδοτέα
Η «Προσέγγιση και Μεθοδολογία υλοποίησης και οργάνωσης του έργου» πρέπει να
περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να
προσεγγίσει και να εκπονήσει το έργο.
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Ειδικότερα, η ενότητα θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

•

Πλήρης ανάλυση από πλευράς υποψηφίου της προσέγγισης που έχει επιλέξει για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων.

•

Ανάλυση τυχόν ειδικών απαιτήσεων.

•

Αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση του προσφερόµενου εξοπλισµού (τύπος
κατασκευαστής

προδιαγραφές)

και

προτεινόµενος

απαραίτητος

συµπληρωµατικός εξοπλισµός για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης του έργου.
•

Οργάνωση σε επιµέρους πακέτα εργασίας/ δραστηριότητες και το περιεχόµενο
και

η

περιγραφή

του

τρόπου

υλοποίησης

κάθε

επιµέρους

πακέτου

εργασίας/δραστηριότητας που προτίθεται να εφαρµόσει ο προσφέρων.
•

Τοπολογία και δοµή του δικτύου.

•

Φυσική και λογική διευθέτηση των εξυπηρετητών.

•

Ανάλυση απαιτήσεων βασικού και συµπληρωµατικού λογισµικού.

•

∆ιαγράµµατα επικοινωνίας των υποσυστηµάτων.

•

Τη µέθοδο και τη διαδικασία εξασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που θα
παρέχουν.

•

Θα

πρέπει

να

περιλαµβάνεται

αναλυτική

περιγραφή

του

προτεινόµενου

υλισµικού και λογισµικού που προτείνεται να προµηθευθεί ο ανάδοχος κατά
φάση υλοποίησης καθώς και πλήρης αιτιολόγηση των επιλογών του αναδόχου
ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του έργου.
•

Προκειµένου για λογισµικό που πρόκειται να αναπτυχθεί από τον ανάδοχο θα
περιληφθεί

πλήρης

υπολογιζόµενες

περιγραφή

εργατοώρες

των

λογισµικό)

πόρων
που

θα

(υλισµικό

προσωπικό,

χρησιµοποιηθεί

για

την

ολοκλήρωσή του.

Β. Οργάνωση και διοίκηση της Οµάδας υλοποίησης του έργου
•

Σύνθεση Οµάδας Έργου, σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της.

•

Περιγραφή οργανωτικού σχήµατος της Οµάδας που προτίθεται να συστήσει
ο προσφέρων και η κατανοµή των επιµέρους λειτουργιών και ρόλων ανά
πακέτο εργασίας /δραστηριότητας.

•

Περιγραφή των λειτουργιών και των ρόλων που θα επιτελέσουν τα στελέχη
που προτείνονται στο πλαίσιο του οργανωτικού σχήµατος.

•

Περιγραφή προτεινόµενου συστήµατος διοίκησης του έργου.

•

Προσδιορισµός του απαιτουµένου ανθρωποχρόνου ανά Φάση του έργου.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά της
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τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον οικονοµικό φορέα
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση
γνήσιου υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση
συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού
οίκου.

5.5.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Η

συνολική

οικονοµική

προσφορά

για

την

εκτέλεση

του

έργου

υποβάλλεται

ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά» του
Συστήµατος.
Η

οικονοµική

προσφορά,

συντάσσεται

συµπληρώνοντας

την

αντίστοιχη

ειδική

ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος. Στην συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστηµα παράγει σχετικό
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές

φόρµες

του

συστήµατος,

ο

προσφέρων

επισυνάπτει

ψηφιακά
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υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν και τις απαραίτητες
πρόσθετες πληροφορίες.
Η οικονοµική προσφορά διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ. Οι τιµές
θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%),
στο οποίο υπάγεται η υπό προµήθεια υπηρεσία ή υλικό. Σε περίπτωση που αναγράφεται
εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του
∆ιαγωνισµού.
Η τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνει όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς,
µεταφορικά, ασφάλειες κ.λπ.), και τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες
βαρύνουν αποκλειστικά τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Προσφορές που υπερβαίνουν (µε Φ.Π.Α.) τον προϋπολογισµό του έργου (µε Φ.Π.Α.)
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να καθίστανται
προφανή µόνον στον (υπο)φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.
Εφ’ όσον από τις προσφορές δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε
µεταβολή κατά την διάρκεια της ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της,
καθώς και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της αντίστοιχης σύµβασης.
Οι προσφορές, θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του
προσφέροντα καθώς και τις ενδείξεις:
Προσφορά «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ &
ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ»
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.Π.Α.Π.ΕΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ)
Μεσογείων 119 , 10192 Αθήνα
Ηµεροµηνία Προσφοράς: (ηµεροµηνία)

6

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 (Α’ 120) και στο
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Β’ 2677) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
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λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήµατος

Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

οποιαδήποτε

ηλεκτρονική

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

Ο

χρόνος

υποβολής

της

αιτήσεως

συµµετοχής

και

επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήµατος

Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ

ΤΟΥ

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ : 30.06.2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
15.09.2015 και ώρα 17:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στο Σύστηµα.
Τα πρωτότυπα των προσφορών, όπου απαιτούνται, θα υποβληθούν στο Γενικό
Πρωτόκολλο Υ.Π.Α.Π.ΕΝ, στο ισόγειο του κτιρίου επί της Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101
92, Αθήνα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10:00 - 15:00, µέχρι τρεις (3) ηµέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι µέχρι την 18.09.2015.
Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας
Αρχής. Στο φάκελο των προσκοµιζόµενων εγγράφων πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Να
µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο».
Μετά

την

κατάθεση

της

προσφοράς

δεν

γίνεται

αποδεκτή

καµία

υποβολή

συµπληρωµατικών ή/και διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν
από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

∆εκτά γίνονται πρωτότυπα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και µέσω:
1. ΕΛΤΑ
2. Εταιρειών Ταχυµεταφορών
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3. Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στο Σύστηµα µέχρι
την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα.

7

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση, η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών καθώς και η τελική
κατάταξη τους αποτελούν αρµοδιότητα και ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης
∆ιαγωνισµού.

7.1 Αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί, γίνεται
µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι, την ………..….και
ώρα 12:00., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί
ηλεκτρονικά

(υπο)φάκελοι
µέσω

των

των

αρµόδιων

«Οικονοµικών

Προσφορών»

πιστοποιηµένων

στο

αποσφραγίζονται

Σύστηµα

οργάνων,

σε

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική

πρόσβαση

στο

περιεχόµενο

των

προσφορών

που

αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονοµική

Προσφορά»,

οι

προσφέροντες

προσφορές

αποσφραγίσθηκαν,

θα

έχουν

των

οποίων

ηλεκτρονική

οι

οικονοµικές

πρόσβαση

στο

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
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7.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η

Επιτροπή Αξιολόγησης

∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων
στο Σύστηµα µελών της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή και τα µέλη της πιστοποιηµένοι χρήστες του Συστήµατος, προβαίνει στη
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων
των προσφορών.
• Η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
• Η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες
χρήστες

–

οικονοµικούς

φορείς

για

παροχή

διευκρινίσεων

επί

υποβληθέντων

δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός
των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µετά από αξιολόγηση των προσφορών, µε βάση το
κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς ανάµεσα στις
προσφορές που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:

•

Έλεγχος του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»
σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.5.1. της παρούσας

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης
προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο
οποίο τεκµηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο αποστέλλει στο αρµόδιο
όργανο λήψης απόφασης για την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων απόρριψης, οι
οποίες και κοινοποιούνται στους υποψηφίους αναδόχους.
Για όσες προσφορές απορρίφθηκαν, οι τεχνικές προσφορές τους δεν αξιολογούνται,
ενώ οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται.
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•

Έλεγχος και αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου της τεχνικής προσφοράς, προκύψει
η ανάγκη απόρριψης προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού συντάσσει
σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο,
αποστέλλει στο αρµόδιο όργανο λήψης απόφασης για την έκδοση των απαιτούµενων
αποφάσεων απόρριψης, οι οποίες και κοινοποιούνται στους υποψηφίους αναδόχους. Οι
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές απορρίφτηκαν δεν
αποσφραγίζονται.
Η τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των αποδεκτών προσφορών θα γίνει σύµφωνα
µε τα κριτήρια και τις οδηγίες της παραγράφου 7.2.1. Μετά την ολοκλήρωση της
βαθµολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει στο αρµόδιο
όργανο λήψης αποφάσεων το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής
απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης.

•

Αποσφράγιση, έλεγχος, κατάταξη οικονοµικών προσφορών – Ολοκλήρωση
αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού θα αποσφραγίσει τους (υπο)φακέλους των
οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, των οποίων οι προσφορές
προκρίθηκαν. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου των οικονοµικών προσφορών σύµφωνα
και µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.5.2. της παρούσας, σε περίπτωση που
προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούµενες από
την

πρόσκληση

υποβολής

προσφοράς

προϋποθέσεις,

η

Επιτροπή

Αξιολόγησης

∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει τους λόγους της
απόρριψης και το οποίο, αποστέλλει στο αρµόδιο όργανο λήψης απόφασης για την
έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων απόρριψης, οι οποίες και κοινοποιούνται στους
υποψηφίους αναδόχους.
Εν συνεχεία η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού θα προχωρήσει στη συγκριτική
κατάταξη των οικονοµικών προσφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους
7.2.2 και 7.2.3 και θα συντάξει πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών σε
συγκριτικό πίνακα, κατά σειρά του τελικού βαθµού, τον οποίο και θα διαβιβάσει στο
αρµόδιο όργανο λήψης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση της σχετικής
απόφασης έγκρισης της τελικής αξιολόγησης και κατακύρωσης του διαγωνισµού, η
οποία θα κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες.
7.2.1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει
συντελεστή βαρύτητας 80%.
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Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δύο
Οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων :

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΟΜΑ∆Α Α:
A

Πρόταση προσέγγισης - µεθοδολογίας υλοποίησης

σ1 (85%)

- οργάνωσης του έργου - Παραδοτέα
Α1

Επάρκεια βασικού συστήµατος
Ειδικότερα

αξιολογούνται,

διατυπώσει

ο

40 %

µε

βάση

προσφέρων

όσα

στον

έχει

Φάκελο

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»,
Η επάρκεια του προτεινόµενου υλισµικού και βασικού
λογισµικού στο να φέρει ασφαλώς σε πέρας το έργο
του , η

πληρότητα

παρεχόµενων

της προσφοράς

πόρων

για

την

σε

επίπεδο

ανάπτυξη

του

προτεινόµενου συστήµατος.
Α2

Πληρότητα και επάρκεια προτεινόµενης λύσης για

35 %

το προς ανάπτυξη λογισµικό
Ειδικότερα

αξιολογούνται,

διατυπώσει

ο

µε

βάση

προσφέρων

στον

όσα

έχει

Φάκελο

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», η
επάρκεια

και

προσέγγισης

η
για

σαφήνεια
την

της

προτεινόµενης

ανάπτυξη

και

µετέπειτα

λειτουργία των προδιαγραφόµενων υποσυστηµάτων,
η φιλικότητα προς τον τελικό χρήστη και η αξιοπιστία
του τελικού συστήµατος ως προς την ικανότητα
ενσωµάτωσης

και

ασφαλούς

µετάπτωσης

των

υφιστάµενων δεδοµένων .

A3

Αξιοπιστία και ασφάλεια
Ειδικότερα
διατυπώσει

αξιολογούνται,
ο

25%
µε

προσφέρων

βάση
στον

όσα

έχει

Φάκελο

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», η
εκτιµώµενη αξιοπιστία και ασφάλεια λειτουργίας του
τελικού

συστήµατος

τόσο

ενάντια

σε

φυσικούς
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κινδύνους όσο και σε εξωτερικές προσβολές

B

ΟΜΑ∆Α Β:
Οργάνωση και διοίκηση της Οµάδας υλοποίησης

σ2 (15%)

του έργου
B1

Ειδικότερα

αξιολογούνται,

διατυπώσει

ο

µε

προσφέρων

βάση

όσα

στον

έχει

100%

Φάκελο

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», η
γνωστική

επάρκεια

και

η

επάρκεια

ανθρώπινου

δυναµικού ανά ρόλο.

Βαθµολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική
βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα
τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο:
Tj = [σ1 x Αj + σ2 x Bj]

όπου, Aj = [(A1X 0,40)+ (A2 X 0,35)+ (A3 X 0,25)]
και Bj = (B1X 1,00)

και όπου:

Tj

:

η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j

Aj, Βj

:

η βαθµολογία των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β για την
πρόταση j σε κλίµακα 0-10 (Άριστα 10) µε ακρίβεια δύο
δεκαδικών ψηφίων

σ1, σ2

:

οι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων Κριτηρίων Α και
Β, αντίστοιχα

A1,2,3
B1

:

η βαθµολογία των επιµέρους Υποκριτηρίων Α και Β για
κάθε πρόταση σε κλίµακα 0-10 (Άριστα 10) µε ακρίβεια
ενός δεκαδικού ψηφίου

50

7.2.2 Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 20%.
Η αξιολόγηση βασίζεται στα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» κάθε
προσφοράς. Η βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών είναι σχετική. Συγκεκριµένα
ο Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς j αποτελεί το πηλίκο της προ Φ.Π.Α.
τιµής της χαµηλότερης οικονοµικά προσφοράς Kmin προς την προ Φ.Π.Α. τιµή της
συγκεκριµένης προσφοράς Κj .

7.2.3 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης
Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς, θα γίνει κατά φθίνουσα τιµή της Συνολικής Βαθµολογίας που
προκύπτει από τον τύπο:

ΣΒj = 80 x ( Τj / Τmax ) + 20 x (Kmin/Kj)
όπου:
●

Τmax η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

●

Τj η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς j

●

Kmin το συνολικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή προ ΦΠΑ

●

Κj το συνολικό κόστος της Προσφοράς j προ ΦΠΑ

●

ΣΒj η συνολική βαθµολογία της προσφοράς j στρογγυλοποιηµένη στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι η προσφορά µε τη
µεγαλύτερη ΣΒ. Προσφορές που έχουν ίσες ΣΒ θεωρούνται ισοδύναµες. Στην
περίπτωση αυτή οι ισοδύναµες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της
Τεχνικής βαθµολογίας.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων µε την υψηλότερη Συνολική
Βαθµολογία.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω
κριτήρια.

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται
από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο
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έγγραφο ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β’ 1317) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013 (Α’ 120).
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και
Αειφόρος

Ανάπτυξη,

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

η

οριζόντια

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

&

πράξη

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

«ΕΡΓΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΥΨΗ

ΤΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» µε κωδικό MIS 448114, στην οποία εντάσσεται το
προκηρυσσόµενο έργο, δύναται να χαρακτηρισθεί πράξη χρηµατοδοτούµενη από
πόρους των Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 και συνεπώς η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή
διακοπή του διαγωνισµού σε περίπτωση που η εν λόγω πράξη δεν ενταχθεί στα
ανωτέρω Προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα:
Α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού,
Β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς,
Γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις των Άρθρων 30 και 31 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
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ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε ενδιαφερόµενος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του,
πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής
προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (Α’ 173), όπως εκάστοτε
ισχύει.
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου, θα ασκηθεί
υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της
αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η
οποία θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στον θιγόµενο από τυχόν µερική ή ολική παραδοχή
της. Η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα εκδοθεί εντός δέκα πέντε (15)
ηµερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως θα τεκµαίρεται σιωπηρή απόρριψή της.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία
δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και
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δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής
προσφυγής. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ο αιτών ειδοποιεί σχετικά
την Αναθέτουσα Αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
άσκηση της αιτήσεως.
Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, καθώς και
η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της Σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Η απόφαση κατακύρωσης περιλαµβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του αρ. 35 του Π.∆
60/2007 και αναφέρει τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης, όπως
προκύπτουν από την παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 3886/2010.
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία [Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10)

και την περίπτωση β της παραγράφου 6 του

Ν.4155/2013], µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου
τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία που
ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών.
Μετά την υποβολή των προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών

µέσω

των

αρµόδιων

πιστοποιηµένων

στο

Σύστηµα

οργάνων

της,

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.

10 ΣΥΜΒΑΣΗ
10.1 Κατακύρωση/ υπογραφή σύµβασης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή
αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση

«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στη συνέχεια. Τα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Ι. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συµβατικού τιµήµατος µη
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συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και η οποία πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα
του παραρτήµατος ΙΙ.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει µέχρι την επιστροφή της στο ίδρυµα που
την εξέδωσε. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µε εντολή της
Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυµα που την εξέδωσε, µε την ολοκλήρωση του έργου
(10 µήνες από την υπογραφή) αφού αντικατασταθεί από την Eγγυητική Eπιστολή
Καλής Λειτουργίας (βλ. ενότητα «Τεχνική υποστήριξη-Εγγύηση Καλής Λειτουργίας»
στο τέλος της παραγράφου 1.2 «Χρονοδιάγραµµα του Έργου-Παραδοτέα»), η οποία µε
τη σειρά της επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση του χρόνου Τεχνικής Υποστήριξης
(συνολικά 22 µήνες από την υπογραφή) και µε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου. Η Εγγυητική
Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
παραρτήµατος ΙΙα.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης και η Εγγυητική Επιστολή Καλής
Λειτουργίας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997
(Α’ 139) και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα.
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.

ΙΙ. Ανά περίπτωση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:
(Α) Οι Έλληνες Πολίτες:
α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης,

της

εκβίασης,

της

πλαστογραφίας,

της

ψευδορκίας,

της

δόλιας

χρεωκοπίας, της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης ή
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το απόσπασµα αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση
και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία

αναγκαστικής

διαχείρισης,

πτωχευτικού

συµβιβασµού,

ή

αναστολής
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εργασιών ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
γ) Πιστοποιητικό όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς
τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής).
δ) Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης.
ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή
του προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό
του όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αντικατασταθεί
µε υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου.

(Β) Οι Αλλοδαποί Πολίτες:
α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, µεταφρασµένο από προξενική αρχή ή δικηγόρο που
έχει το δικαίωµα µετάφρασης, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήµατα
σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δόλιας χρεωκοπίας, της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της
απάτης ή της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το απόσπασµα
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.
β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση
και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία

αναγκαστικής

διαχείρισης,

πτωχευτικού

συµβιβασµού,

ή

αναστολής

εργασιών ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
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έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
γ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, ήταν εγγεγραµµένος στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος
µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
δ) Πιστοποιητικό όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς
τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής).
ε) Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται
ορισµένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αντικατασταθούν από υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου της χώρας του στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη
χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του
προσφέροντα οι ανωτέρω νόµιµες καταστάσεις.
(Γ) Τα Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα:
α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και
«Αλλοδαπούς πολίτες». Στην περίπτωση των νοµικών προσώπων, το Πιστοποιητικό των
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν

στις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

(κύριας

και

επικουρικής),

θα

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, µε την
οποία να δηλώνονται όλοι οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους
έχουν την υποχρέωση να είναι ασφαλισµένα.
β) Σε σχέση µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά περί του ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση
και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, διευκρινίζεται ότι
απαιτείται να προσκοµισθεί πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε
ισχύει. Τα παραπάνω Πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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γ) Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.),
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδικήµατα
σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δόλιας χρεωκοπίας, της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της
απάτης ή της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
δ)

Επί

ηµεδαπών

ανωνύµων

εταιριών

τα

προαναφερόµενα

πιστοποιητικά

της

εκκαθάρισης του στοιχείου β ανωτέρω, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση
από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/20, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρίας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών
εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο
τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. Αν
σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι κάποιο από τα παραπάνω
πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση
του νοµίµου εκπροσώπου του προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης του Προσφέροντος,
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσφέροντα οι ανωτέρω νόµιµες
καταστάσεις.

(∆) Ενώσεις ή Κοινοπραξίες:
Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε µέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.

Περαιτέρω επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
●

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά
σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση έργου (σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.3) τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να
υποβληθούν και από τους υπεργολάβους.
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●

Σε περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων
(σύµφωνα

µε

την

παράγραφο

3.3)

τα

παραπάνω

κατά

περίπτωση

δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν και από τους φορείς αυτούς.
●

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί
ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου
αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τον παραπάνω φάκελο.

●

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκοµίσει την απαιτούµενη
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή κάποιο από τα παραπάνω
δικαιολογητικά ή κάποιο από αυτά δεν είναι νόµιµα επικυρωµένο ή
µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να συνάψει σύµβαση µε τον αµέσως επόµενο καταταχθέντα υποψήφιο
Ανάδοχο, εφόσον αυτός πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που
και

αυτός

δεν

προσκοµίζει

ένα

ή

περισσότερα

από

τα

έγγραφα

και

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται
στον αµέσως επόµενο καταταχθέντα υποψήφιο και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας
από τους υποψηφίους δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
•

Ειδικότερα

µε

τη

φορολογική

ενηµερότητα

του

Οικονοµικού

φορέα,

η

Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα
σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο
πρόκειται

να

γίνει

η

κατακύρωση,

κατά

την

ηµεροµηνία

της

σχετικής

ηλεκτρονικής ειδοποίησης του.
Σε περίπτωση που το Σύστηµα παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη
ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως, ή
µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω του Συστήµατος), να προσκοµίσει φορολογική
ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών της
παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆ 118/07 και από την οποία να προκύπτει ότι
είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος.
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού
µητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει
αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή
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εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία
κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη
σφραγίδα ταχυδροµείου.
•

Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση
γνησίου υπογραφής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης»

του

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες
ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά
τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου
των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών θα ακολουθήσει η
αποστολή επιστολής ανάθεσης, στην οποία θα αναφέρεται η προθεσµία σύναψης της
σύµβασης. Προσχέδιο της σύµβασης παρατίθεται στο παράρτηµα IV της παρούσας.

10.2 ∆ιάρκεια σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δέκα (10) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
της Σύµβασης. Στην ανωτέρω περίοδο δεν περιλαµβάνεται περίοδος δώδεκα (12)
µηνών Τεχνικής Υποστήριξης για την καλή λειτουργία της εφαρµογής που θα
ακολουθήσει.
Η σύµβαση δύναται να παραταθεί µε µονοµερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για
σπουδαίο λόγο και για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών. Ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται στην παροχή των υπηρεσιών του κατά το επιπλέον διάστηµα χωρίς
επιπλέον αµοιβή ή οποιαδήποτε άλλη αποζηµίωση.

10.3 Εκτέλεση της σύµβασης
Η εκτέλεση της σύµβασης θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς και στην προσφορά του Αναδόχου.
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Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή οφείλουν να εκτελούν τις απορρέουσες από την
σύµβαση υποχρεώσεις τους µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και σύµφωνα µε τις
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεµύθεια και να µη γνωστοποιεί σε τρίτους
κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του από την εκτέλεση της σύµβασης.

10.4 Παράδοση - Παραλαβή Έργου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα παραδοτέα του έργου πληρούν τις
προδιαγραφές

που

απαιτούνται

για

την

επιτυχή

έκβαση

του

έργου.

Για

την

παρακολούθηση της εκτέλεσης και παραλαβή του Έργου, θα συγκροτηθεί, µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ),
η οποία θα είναι αρµόδια για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της σύµβασης,
καθώς και για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων και
του

συνόλου

του

έργου,

συντάσσοντας

σχετικά

Πρωτόκολλα

Παραλαβής

και

Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) θα συσταθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.∆. 118/2007, του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011
καθώς και των σχετικών εγκυκλίων.
Στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα συµµετέχουν δύο (2) στελέχη της
Γ∆ΟΠΥ, το ένα (1) ως Πρόεδρος και ένα (1) στέλεχος της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ του
Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
Η προσωρινή και η οριστική παραλαβή του έργου θα πραγµατοποιηθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, εφόσον ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες
τις συµβατικές υποχρεώσεις του.
Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα συνεργάζεται στενά µε την ΕΠΠΕ και
την Αναθέτουσα Αρχή, και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο
του συντονισµού και ελέγχου και υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της
ΕΠΠΕ. Η επίβλεψη της εκπόνησης του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την
ευθύνη για ελλείψεις, παραλείψεις, ανακρίβειες, σφάλµατα ή παρεκκλίσεις που θα
διαπιστωθούν κατά την διαδικασία επίβλεψης του έργου ή µετά την ολοκλήρωσή του.

10.5 ∆ιαδικασία πληρωµών
Οι

πληρωµές στο πλαίσιο της σύµβασης

πραγµατοποιούνται

µε

απόφαση

της

Αναθέτουσας Αρχής και µε την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρµόδιας
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύµβασης, µε το οποίο θα
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πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες για
την υλοποίησή της.

Το συµβατικό τίµηµα του έργου θα πληρώνεται τµηµατικά µε την παραλαβή των
παραδοτέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2. Συγκεκριµένα, η καταβολή της
αµοιβής στην Ανάδοχο θα γίνει ως εξής:
●

ποσό

ίσο

µε

το

κόστος

εξοπλισµού

(αποδεικνυόµενο

µέσω

των

τιµολογίων) µετά την παραλαβή της α’ Φάσης και την έκδοση του
σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της φάσης.
●

ποσό ίσο µε το κόστος “βασικού λογισµικού” (αποδεικνυόµενο µέσω των
υποβαλλόµενων τιµολογίων) µετά την παραλαβή της β’ Φάσης και την
έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της φάσης .

●

ποσό

µέχρι

συµπληρώσεως

του

60%

της

συνολικής

αµοιβής

(συνυπολογιζοµενων των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί) µετά την
παραλαβή της γ’ Φάσης και την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής της φάσης.
●

Το υπολειπόµενο ποσό, ίσο µε το 40% της συνολικής αµοιβής θα
καταβληθεί µετά την παραλαβή των παραδοτέων της τελικής φάσης ς’
και την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του
συνόλου του Έργου.

Είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής στον Ανάδοχο που αντιστοιχεί σε
ποσοστό έως 20% επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α., µετά την υπογραφή της σύµβασης και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής
προκαταβολής από τον Ανάδοχο, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού
της καταβαλλόµενης προκαταβολής και του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η
εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ ή στα κράτη-µέρη της
Συµφωνίας

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

του

Παγκόσµιου

Οργανισµού

Εµπορίου,

που

κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (Α’ 139) και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των
κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Η εγγυητική επιστολή
προκαταβολής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την παραλαβή από την ΕΠΠΕ,
ισόποσης αξίας υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την παραλαβή των
Παραδοτέων της φάσης α’ (Πα1, Πα2, Πα3, Πα4 και Πα5).
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο επιβαρύνει τον Ανάδοχο.
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Για

όλες

τις

πληρωµές

θα

εκδίδονται

όλα

τα

απαραίτητα

νόµιµα

παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι
νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές
εγκυκλίους.

10.6 Τροποποίηση σύµβασης
Η σύµβαση τροποποιείται όταν συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα συµβαλλόµενα
µέρη.

10.7

Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος
δικαιούται να εκχωρήσει, κατόπιν συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής, τις απαιτήσεις
του έναντι αυτής για την καταβολή συµβατικού τιµήµατος, µε βάση τους όρους της
σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Στην
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως και να καταθέσει
όλα τα νόµιµα παραστατικά εκχώρησης στην Αναθέτουσα Αρχή.

10.8 Ανωτέρα βία
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας, ως τέτοιων νοουµένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας
επιρροής των µερών και τα οποία αντικειµενικά δεν θα µπορούσαν να αποτραπούν ούτε
µε την επίδειξη άκρως εξειδιασµένης επιµέλειας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ο ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει
εντός δέκα (10) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του αναδόχου,
διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του
αιτήµατος.
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10.9 Κυρώσεις – καταγγελία της σύµβασης – έκπτωση Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς, τους όρους της
προσφοράς του καθώς και τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την
κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως
αναφέρεται σχετικά παρακάτω και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία γι’ αυτές.
Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν
παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει

ως ποινική

ρήτρα

για

κάθε

ηµέρα

καθυστέρησης

και

ως τις 30

ηµερολογιακές ηµέρες:
●

ποσοστό 0,2% επί της συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν,
εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογηµένα στην οικονοµική Προσφορά του
Αναδόχου

●

ποσοστό 0,02% του συµβατικού τιµήµατος του Έργου, σε κάθε άλλη
περίπτωση.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει
ουσιώδη όρο της σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε
αποζηµίωση.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τις ρήτρες σε µορφή
παρακράτησης από πληρωµές.
Καθυστέρηση που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες θεωρείται
ασυνέπεια στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και
επιφέρει την καταγγελία της σύµβασης.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µε προηγούµενη γραπτή
ειδοποίηση, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει οποιονδήποτε όρο
αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης,
παρά µόνο την αµοιβή του για το τµήµα εκείνο του έργου που θα έχει παραλάβει η
Αναθέτουσα Αρχή κατά τους όρους της παρούσας και µόνο για το µέχρι τη
γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύµβασης χρονικό διάστηµα.
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