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ΑΝΑΙΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΚ ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ
1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΘΣΙΩΝ
ΑΓ. ΟΛΓΑΣ 3-5
ΑΘΘΝΑ
14233
ΕΛΛΑΔΑ
GR 30
2132057830
2132057038
Promkgh2009@gmail.com
Χ. Κοφμπθ
www.konstantopouleio.gr

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
Ρόλθ
Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ
Χϊρα
Κωδικόσ ΝUTS
Τθλζφωνο
Φαξ
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το “Γενικό Νοςοκομείο Ν. Ιωνίασ Κωνςταντοποφλειο - Ρατθςίων”, αποτελεί
μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και
ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα (Ν.Ρ.Δ.Δ)
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
(Αρ Δ/ςμοφ 76475) .
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
γ)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον τακτικό προχπολογιςμό του Νοςοκομείου.
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε. : 0899

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάκεςθ τθσ ςυντιρθςθσ – τεχνικισ υποςτιριξθσ του
ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ “ΑΣΛΘΡΙΟΣ HOSPITAL”.

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Κ
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 114.080,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 92.000,00€, ΦΡΑ : 22.080,00€).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ.
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Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα για δίμθνθ μονομερι παράταςθ και επιπλζον δεκάμθνθ με τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ εταιρείασ και τθν ζγκριςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν
προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν εξαντλθκεί οι ποςότθτεσ των υλικϊν που περιλαμβάνονται ςτθ
ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ χριςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το Νοςοκομείο διατθρεί το
δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εάν ολοκλθρωκεί αντίςτοιχοσ διαγωνιςμόσ από
Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν.
Το Νοςοκομείο μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και
αξιολόγθςθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 15% ι για
μικρότερθ ποςότθτα κατά 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ
μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
Καμία ανακεϊρθςθ τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και
των τυχόν άςκθςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ (σαμηλόηεπη ηιμή).
1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ
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απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ
εταιρίεσ”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κ Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΠΠ
Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΠΠ Απόφαςθ 41/2018 ΑΕΠΠ Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
 Ν 4497/19 (ΦΕΚ Αϋ171/13-11-2017) άρκρο 107
 Ν 4496/19 (ΦΕΚ Αϋ170/8-11-2017) άρκρο 22
 Ν 4605/19 (ΦΕΚ Βϋ52/1-4-2019) άρκρο 43
 Ν 4608/19 (ΦΕΚ Αϋ66/25-4-2019) άρκρο 33
 Ν 4609/19 (ΦΕΚ 67Α/3-5-2019) άρκρο 56
Των Αποφάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ )
 Το αρ πρωτ 4963/5-10-2016 ζγγραφο τθσ Ε.Ρ.Υ “Ρρομικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 9 του ν 3580/2007-κακοριςμόσ ΚΑΑ”
 Το αρ πρωτ 853/27-3-2018 ζγγραφο τθσ Ε.Κ.Α.Ρ.Υ
 Θ αρ. 34/2019 πράξθ του κλιμακίου προλθπτικοφ ελζγχου δαπανϊν του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου
- Τθν από 17-05-2019 (8θ Συν Θζμα Εκτ 5) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν
ζγκριςθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
- Τθν από 15-11-2019 (79θ Εκτ Συν Θεμ Α3) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με τθν
ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Τρίτθ 7/1/2020 κακϋόλθ τθ διάρκειά
τθσ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , από τθν 17/12/2019 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 81976
Η πεπίλητη ηηρ παπούζαρ Διακήπςξηρ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.konstantopouleio.gr

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ
και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ
ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΚΚΟΚ ΚΑΚ ΕΚΔΚΚΟΚ ΟΡΟΚ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ
2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
3. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο
με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό
φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι
των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα : Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ,
επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα
και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.
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1497/1984 (Αϋ188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ
είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα , χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα
κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν,
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται
μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ
του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό
και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα
ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ίςθ
με το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Το
φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ αλλιϊσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει,
πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3
ζωσ 2.2.5 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο
του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το
ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά
ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.5.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει
ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
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2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο
τθσ προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο
Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων
εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ
που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά
μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο
2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα II, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ,
με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),
το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του
άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι
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το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3
τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά
ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να
ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του
γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ , που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ
του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ,
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
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Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του
οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με
δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε
πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ.,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ
επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ
ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ
φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου
81 του ν. 4412/2016.
δ) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ)
προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ
του
οικείου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του
αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του
ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό
επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι
δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο
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Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ
απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι
Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ
Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά
τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ
τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία
του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω
κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το
πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.2 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ,
για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται
θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ
τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα
που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτον ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ.
56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται
ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ
διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ
υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον
ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ
ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν
προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του
ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και
ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία,
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία
φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία
και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα
ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα
των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ
προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί ςτθ διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Ραράρτθμα II),
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και
2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του
Ραραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και
προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα
με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
όπωσ ορίηεται κατωτζρω:
Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά τεμάχιο .
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι .
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω
αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε
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οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν
τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ ,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα
εξισ ςτάδια:
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν Τρίτθ 14/1/2020 και ϊρα 10:00 π.μ.
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ », κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο
τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο
των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον
ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ενϊ ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν
αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου
2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Σα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» & «Σεχνικι Προςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ
ΕΗΔΗ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί
προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ
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και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ
προςφορζσ.
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά»
και «Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ, μαηί με αντίγραφο των
αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω
ςταδίων.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία
προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των
ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ
και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2. τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»),
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Ειδικά τα αποδεικτικά
τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να
ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Πταν
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υπoβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ, αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για
όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ
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Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν
το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν.
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ
2.2.5 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 - 2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ
αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα
εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50%
ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του
κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό
ανάδοχο
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει
αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από
τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
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β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.5.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ,
δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ.
α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν

Σελίδα 24

19PROC006033512 2019-12-16
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ
διαδικαςίασ
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ
και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον
προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε
πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από
τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από
τθν ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφ αςθσ τθσ
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρ ωςθσ
λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν
ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι
ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθς θ τθσ
αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ
ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι
ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά
τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ
παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον
τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτι ειδικότερα ορίηει.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παπάπηημα Χ ηος
Πποζαπηήμαηορ Α ηος ν. 4412/2016.

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ..
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από
τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ
άνω διαδικαςία.
Σελίδα 26

19PROC006033512 2019-12-16
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου
2.2.5.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται
να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα
τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται
να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου
131 του ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν.
4412/2016

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ
τμθματικϊν παραδόςεων . Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των
νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200
παρ 4 του ν 4412/2016 , κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ
κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20.%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4.% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ – Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
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α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ
παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον
ανάδοχο ζκπτωτο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),
6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν
όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ
ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ
πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του
άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ,
άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ
οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν
αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ
απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ
απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ
ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ
προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο
205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.
6.1

Παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν
αρμόδια επιτροπι, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανογια όλα τα
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου
και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ
ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να
ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ
φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε
αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με
ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ
και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

6.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που
δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να
υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια,
χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ
του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6. 3

Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ.
6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ
τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα,
εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου
οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε
τμθματικζσ παραλαβζσ.
6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
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6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να
είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ
επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν
επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.
6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ
τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ
προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα
ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται
πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των
ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν
λαμβάνεται υπόψθ.».
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 2212του ν. 4412/2016.

6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ
των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ
γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν
παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Τποκατάςταςθ αναδόχου

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα
για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ,
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
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6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ
ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται
να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε
υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).

O ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ
ηεο ύκβαζεο
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ
ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 7/1/2020, θμζρα Τρίτθ και κακϋόλθ τθ διάρκεια
ΡΟΣΦΟΩΝ
τθσ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
14/1/2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΤΟΥ
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ – ΡΑΤΘΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανάκεςθ τθσ ςυντιρθςθσ – τεχνικισ υποςτιριξθσ
του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
“ΑΣΛΘΡΙΟΣ HOSPITAL” που είναι εγκατεςτθμζνο
ςτο Νοςοκομείο .

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

72253200-5

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

114.080,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΜΔΡΟ Β - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

ΓΕΝΚΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΚΣΚΚΑ
ΣΕΧΝΚΚΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ – ΓΕΝΚΚΟΚ ΚΑΚ ΕΚΔΚΚΟΚ ΟΡΟΚ - ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΣΑΚΡΕΚΑ
Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ
Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ αποτελοφν τα ελάχιςτα αναγκαία
χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ που απαιτοφνται, προκειμζνου αυτι να προςδιοριςκεί
αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, είναι δε
απαράβατοι και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ
προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ.
Σε οριςμζνα ςθμεία ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν και όπου δεν είναι εφικτι
θ πλιρθσ τεχνικι περιγραφι των ηθτουμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν ίςωσ να αναφζρονται
ενδεικτικά ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι εμπορικά ςιματα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα ηθτοφμενα
προϊόντα/υπθρεςίεσ είναι απλϊσ αντίςτοιχα ι ιςοδφναμα των ενδεικτικϊσ αναφερομζνων.
Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορζσ τεκμθριϊνοντασ με
τον καλφτερο κατά τθν κρίςθ τουσ τρόπο τθν αντιςτοιχία.

ΑΝΑΛΤΣΚΚΗ ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΚΩΝ SLA
Α. ΤΠΗΡΕΚΕ ΓΚΑ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΚΛΗΠΚΟ)
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Σφάλματα εφαρμογϊν
Ωσ ςφάλμα των προγραμμάτων λογιςμικοφ (λογικό ι υπολογιςτικό) κακορίηεται ρθτά με τθν
παροφςα, μόνο οτιδιποτε τα ςτελζχθ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ μποροφν να
αναπαραςτιςουν παρουςία ςτελεχϊν του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ι να τεκμθριϊςουν με τθ χριςθ
αρχείων καταγραφισ (logfiles).
Ωσ ςφάλματα, νοοφνται και τα επαναλαμβανόμενα προβλιματα λειτουργιϊν του ΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ ςφαλμάτων (bugs) του ΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα παρζχει εκπαίδευςθ ςτισ αλλαγζσ λογιςμικοφ που κα πραγματοποιιςει,
εφόςον αυτό κρικεί ςκόπιμο (ςυνεννόθςθ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ), αλλιϊσ κα
αποςτζλλει ςχετικό ενθμερωτικό φυλλάδιο.
Οι διαδικαςίεσ επίλυςθσ των προβλθμάτων που προτείνει ο Ανάδοχοσ κα διαςφαλίηουν τθν
αςφάλεια και τθν ακεραιότθτα των δεδομζνων του ςυςτιματοσ.
Τα ςφάλματα εφαρμογϊν που οδθγοφν ςε μερικι ι ολικι πτϊςθ υποςυςτθμάτων προςμετρϊνται
ςτισ ριτρεσ του Αναδόχου όπωσ περιγράφεται παρακάτω.
Αναβακμίςεισ εφαρμογϊν
Βελτιωτικι ςυντιρθςθ με τθν παροχι και τθν εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων του Ρλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ, εφόςον και όταν κυκλοφοριςει. Ραροχι εγχειριδίων χριςθσ ςε θλεκτρονικι μορφι, με
τα νζα χαρακτθριςτικά των νζων εκδόςεων. Οι λειτουργικζσ και τεχνικζσ βελτιϊςεισ που κα
ενςωματωκοφν ςτισ νζεσ εκδόςεισ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, αποφαςίηονται και ζγκεινται
ςτθν αποκλειςτικι κρίςθ τθσ Εταιρείασ
Για κάκε νζα ζκδοςθ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν κα παρζχεται ςτθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ
πλιρθσ τεκμθρίωςθ των αλλαγϊν ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ (ςε θλεκτρονικι
μορφι).
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα παρζχει εκπαίδευςθ ςτισ αλλαγζσ λογιςμικοφ που κα πραγματοποιιςει, ςε
ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ και κα αποςτζλλει ςχετικό
ενθμερωτικό φυλλάδιο.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζχει τθν ευκφνθ τθσ εγκατάςταςθσ των νζων εκδόςεων, ςε πλιρθ και ομαλι
λειτουργία. Θ διανομι και εγκατάςταςθ των νζων εκδόςεων κα πραγματοποιείται μζςω
θλεκτρονικισ διανομισ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα προςφζρει προλθπτικι ςυντιρθςθ τουλάχιςτον ανά τρίμθνο με απομακρυςμζνθ
ςφνδεςθ, οπότε κα γίνεται ςυνολικόσ ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ και πικανζσ προτάςεισ ενθμζρωςθσ βελτίωςισ του, ϊςτε το ΡΟΪΟΝ να είναι ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. Οι προτάςεισ βελτίωςθσ
(εφόςον υπάρχουν τζτοιεσ) κα αξιολογοφνται και εφόςον εμπίπτουν ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα υλοποιοφνται άμεςα. Οι επεμβάςεισ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα
προγραμματίηονται από κοινοφ με τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ, ϊςτε να δθμιουργοφν τθν ελάχιςτθ
δυνατι ενόχλθςθ ςτθν κανονικι λειτουργία των υπθρεςιϊν.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υποχρεοφται να παρεμβαίνει, εφόςον το οποιοδιποτε ηιτθμα δεν αποτελεί
ςφάλμα (bug) και μπορεί να δρομολογθκεί θ αντιμετϊπιςι του είτε απ’ ευκείασ από τουσ χριςτεσ
είτε από το Τμιμα Ρλθροφορικισ & Οργάνωςθσ (ΤΡΟ) τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, αλλά να τουσ
κακοδθγεί και να τουσ ςυμβουλεφει, εκτόσ αν προβλζπονται εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ επιτόπιασ
υποςτιριξθσ.

Νομοκετικζσ αλλαγζσ
Αλλαγζσ του νομοκετικοφ πλαιςίου που αφοροφν τθ λειτουργία του ΡΟΪΟΝΤΟΣ, εφόςον αυτζσ του
παραδίδονται ςε θλεκτρονικι μορφι, είναι ςυμβατζσ με τθν υφιςτάμενθ λειτουργικότθτα του
ΡΟΪΟΝΤΟΣ και δεν απαιτοφν επιπρόςκετθ ανάπτυξθ (ι παραγωγι μεγάλθσ ζκταςθσ) ςτισ
εφαρμογζσ. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται:
Θ γενικι κατθγοριοποίθςθ των υλικϊν, υπθρεςιϊν και άλλων ομάδων δεδομζνων του
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δθμοςίου τομζα
Θ κωδικοποίθςθ των διαγνϊςεων
Θ κωδικοποίθςθ των φαρμάκων
Ο ενιαίοσ αρικμόσ μθτρϊου αςκενοφσ ςε εκνικι κλίμακα
Οι αλλαγζσ ςτο κεςμικό ι / και κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ (Ενδεικτικά, αλλαγζσ ΦΡΑ,
αλλαγζσ τιμϊν παρακλινικϊν εξετάςεων – επιςκζψεων, αλλαγι ποςοςτϊν αποηθμιϊςεων
ολοιμερθσ λειτουργίασ. Ενςωμάτωςθ αλλαγϊν/τροποποιιςεων που προκφπτουν από τθν
νομοκεςία και αφοροφν ςτθ δθμιουργία του θλεκτρονικοφ αρχείο του Taxisnet. Ενςωμάτωςθ
αλλαγϊν/τροποποιιςεων που προκφπτουν από τθν νομοκεςία και αφοροφν τθν εφαρμογι
τθσ Μιςκοδοςίασ και του τμιματοσ Ρροςωπικοφ.
Για οποιεςδιποτε κεςμικζσ, κανονιςτικζσ ι άλλεσ αλλαγζσ επζλκουν ςτον τρόπο λειτουργίασ τθσ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ και οι οποίεσ επιφζρουν αναγκαςτικά τροποποιιςεισ ι και παραμετροποιιςεισ
των υφιςταμζνων εφαρμογϊν λογιςμικοφ ι και διαςυνδζςεισ ςτο ΡΟΪΟΝ, εφόςον υπάρχουν τα
αντίςτοιχα δεδομζνα και θ ςχετικι ανάλυςθ, είναι υποχρζωςθ του Αναδόχου να τισ υλοποιιςει βάςει
του επιςυναπτόμενου επίςθμου τιμοκαταλόγου παροχισ υπθρεςιϊν του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε περίπτωςθ
που οι απαιτιςεισ αυτζσ απαιτοφν τεχνικά αποδεδειγμζνα αλλαγι τθσ δομισ των προγραμμάτων
λογιςμικοφ ι/και τθσ Βάςθσ Δεδομζνων και ςχετικι ανάπτυξθ (μεγαλφτερθ τθσ μίασ θμζρασ), κα
δθμιουργείται ςχετικι προςφορά βάςει τιμοκαταλόγου ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Διαςυνδζςεισ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίηει τθν υφιςτάμενθ διαλειτουργικότθτα των
εφαρμογϊν και υποςυςτθμάτων του ΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίηει τθν διαλειτουργικότθτα με τρίτεσ εφαρμογζσ που
ζχουν τθν αντίςτοιχθ δυνατότθτα, μετά από υποβολι ςχετικισ προςφοράσ.
Ωσ διαλειτουργικότθτα ορίηεται θ ικανότθτα μεταφοράσ και αξιοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ με ζνα
ομοιογενι και αποτελεςματικό τρόπο μεταξφ διαφόρων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Στθν πράξθ,
διαλειτουργικότθτα είναι θ φπαρξθ ανοιχτϊν, προτυποποιθµζνων δομϊν δεδομζνων και
πρωτοκόλλων επικοινωνιϊν.
Για τθν επίτευξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ ςε επίπεδο ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, ζχει δθμιουργθκεί
ευρωπαϊκό και ελλθνικό πλαίςιο διαλειτουργικότθτασ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αυτό το
πλαίςιο διαλειτουργικότθτασ περιζχει τεχνικζσ προδιαγραφζσ και περιγράφει αναλυτικά τρόπουσ
αποκικευςθσ, μεταφοράσ και παρουςίαςθσ δεδομζνων.
Επομζνωσ κάκε νζα εφαρμογι ι επζκταςθ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του δθμοςίου τομζα κα
πρζπει να είναι ςυμβατι με το Ελλθνικό πλαίςιο διαλειτουργικότθτασ.
Ωσ εκ τοφτου ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ αφενόσ μεν να διατθρεί τα ςυςτιματα τθσ ανοικτά
για διαςυνδζςεισ με τρίτεσ εφαρμογζσ ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ τεχνογνωςίασ για τθν υλοποίθςθ
τουσ, αφετζρου δε να εξαςφαλίηει τθν υφιςτάμενθ διαλειτουργικότθτα των εφαρμογϊν και
υποςυςτθμάτων του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ. Επίςθσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να
εξαςφαλίηει τθν διαλειτουργικότθτα με τρίτεσ εφαρμογζσ που ζχουν τθν αντίςτοιχθ δυνατότθτα, μετά
από υποβολι ςχετικισ προςφοράσ ςφμφωνα τον τιμοκατάλογο εξωςυμβατικϊν υπθρεςιϊν τθσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, για διαςυνδζςεισ του ιδιωτικοφ τομζα κα γίνεται ανάλυςθ των απαιτιςεων και κα
δθμιουργείται ςχετικι προςφορά από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, με βάςθ τισ απαιτοφμενεσ ανκρωποθμζρεσ
εργαςίασ, ενϊ για διαςυνδζςεισ του δθμόςιου τομζα, κα παρζχονται χωρίσ κόςτοσ, εφόςον θ ςχετικι
ανάπτυξθ δεν ξεπερνάει τισ δφο θμζρεσ ανάπτυξθ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να διαςφαλίςει τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ, εφόςον απαιτθκεί, όςον
αφορά ςτα παρακάτω κζματα μζςω κατάκεςθσ κάκε δυνατισ τεκμθρίωςθσ ςε ςυμβολαιογράφο:
Τθν αρχιτεκτονικι του ΡΣ, που κα περιγράφει ςχθματικά και επιγραμματικά το είδοσ, το
εφροσ, τθν τεχνολογία και τον τρόπο διεπικοινωνίασ με τρίτα ςυςτιματα.
Τα Ε-RDIAGRAMS (ςυνολικά και ανά υποςφςτθμα) κακϊσ και κείμενο που να επεξθγεί ςε
επιχειρθςιακοφσ όρουσ τθ δομι και τισ ςυςχετίςεισ των οντοτιτων του ΡΣ.
Θ Εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να διαςφαλίςει μζςω τθσ λειτουργικότθτασ του
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Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ τθν παραμετροποίθςθ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν που να
«προςαρμόηει» τθν λειτουργικότθτα του πακζτου λογιςμικοφ ςτθν επιχειρθςιακι λογικι τθσ
Μονάδασ Υγείασ.
Τα δεδομζνα που διαχειρίηεται το οποιοδιποτε υποςφςτθμα του ΡΟΪΟΝΤΟΣ ανικουν ςτθν
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ και ςυνεπϊσ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ, όποτε προκφψει ανάγκθ,
να αποδϊςει ςτο ΕΓΟΔΟΤΘ τα ςτοιχεία που κα του ηθτθκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι, όπωσ
ακριβϊσ είναι αποκθκευμζνα με βάςθ τθ διάρκρωςθ του ςχιματοσ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων. Σε
περίπτωςθ που ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ επικυμεί οποιουδιποτε είδουσ επεξεργαςία για τθν παροχι
των δεδομζνων ςε άλλθ μορφι, κα υποβλθκεί ςχετικι προςφορά από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, με
βάςθ τισ απαιτοφμενεσ ανκρωποθμζρεσ εργαςίασ.
Β. ΤΠΗΡΕΚΕ ΓΚΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
Πλεσ οι παρακάτω υπθρεςίεσ κα παρζχονται από τθν Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ (ΤΟΥ) του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα παρζχει απεριόριςτο αρικμό υπθρεςιϊν μζςω τθσ πλατφόρμασ CSHelpDesk και
αφοροφν τθν υποςτιριξθ των χρθςτϊν όπωσ περιγράφεται παρακάτω και οι οποίεσ κα
καταγράφονται απολογιςτικά ςτισ αναφορζσ που υποχρεοφται να υποβάλει.
Διαδικαςία Ρρϊτου (Α’) επιπζδου υποςτιριξθσ - Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ αιτθμάτων
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα παρζχει απεριόριςτο αρικμό υπθρεςιϊν μζςω τθσ πλατφόρμασ CSHelpDesk και
αφοροφν τθν υποςτιριξθ των χρθςτϊν όπωσ περιγράφεται παρακάτω και οι οποίεσ κα
καταγράφονται απολογιςτικά ςτισ αναφορζσ που υποχρεοφται να υποβάλει.
Ρρϊτο (Α’) επίπεδο υποςτιριξθσ: Τθλεφωνικι & Τθλεματικι υποςτιριξθ
Ραροχι Τθλεφωνικισ - Τθλεματικισ υπθρεςίασ για άμεςθ επίλυςθ προβλιματοσ ι άμεςθσ βοικειασ,
ςχετικά με τθ χριςθ και τισ λειτουργίεσ του εγκατεςτθμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (Ρ.Σ.) και
των υποςτθρικτικϊν εφαρμογϊν του. Συνεπϊσ, αφορά κζματα τα οποία επείγουν ι/και δεν
αντιμετωπίηονται από τα αντίςτοιχα εγχειρίδια χριςθσ.
Θ υπθρεςία αυτι, παρζχεται μόνο ςτουσ εκπαιδευμζνουσ και υπεφκυνουσ χριςτεσ (KeyUsers) του
Ρ.Σ., οι οποίοι ζχουν κακοριςτεί για το ςκοπό αυτό. Τονίηεται πωσ θ υπθρεςία αυτι, δεν αφορά
παροχι εκπαίδευςθσ ι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, αλλά ανάγκθ για άμεςθ λφςθ, προκειμζνου να
αποκαταςτακεί θ εφρυκμθ λειτουργία του Νοςοκομείου.
Θ Τθλεφωνικι & Τθλεματικι υποςτιριξθ περιλαμβάνει τθν τθλεφωνικι επικοινωνία μεταξφ τθσ
Ομάδασ Υποςτιριξθσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και αρμόδιων ςτελεχϊν τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ κακϊσ επίςθσ
ενζργειεσ επίλυςθσ κεμάτων μζςω απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ (με χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ πχ.
Teamviewer™) ςτισ υποδομζσ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ. Αφορά περιπτϊςεισ που εμπίπτουν ςτισ
παρακάτω κατθγορίεσ:
Ρλθροφορίεσ – Οδθγίεσ για τθ χριςθ του ΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που πικανά εμφανιςτοφν κατά τθν κανονικι χριςθ του
ΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Άμεςθ διάγνωςθ και διαχείριςθ λακϊν του ΡΟΪΟΝΤΟΣ, ι /και των χρθςτϊν ςτθ χριςθ του
ΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σε περίπτωςθ που θ επίλυςι του κζματοσ αναμζνεται να είναι μακρόχρονθ μπορεί να ακολουκθκεί
μια άλλθ ενδιάμεςθ λφςθ (workaround).

Το αίτθμα καταγράφεται ςτθν πλατφόρμα αιτθμάτων CS_Helpdesk και θ διαδικαςία υποςτιριξθσ
αιτθμάτων αποτελείται από τισ παρακάτω πζντε (5) αλλθλοεξαρτϊμενεσ φάςεισ διαχείριςθσ:
Καταγραφι / Καταχϊριςθ - Κατάςταςθ: Δεν ζχει ξεκινιςει
Διερεφνθςθ Κατάςταςθ - Διερεφνθςθ - Αξιολόγθςθ
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Υλοποίθςθ αλλαγϊν - Κατάςταςθ: Ρροσ παραγωγι
Διαχείριςθ – Διεκπεραίωςθ - Κατάςταςθ: Ρροσ Εξζλιξθ Υλοποίθςθσ
Επίλυςθ – Κλείςιμο – Κατάςταςθ: Ζκλειςε/Υλοποιικθκε
Το υπεφκυνο τμιμα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα πρζπει να παρζχει άμεςθ τθλεφωνικι/τθλεματικι
υποςτιριξθ, ςε περιπτϊςεισ που εμπίπτουν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:
Ρλθροφορίεσ - Οδθγίεσ για τθ χριςθ του Ρ.Σ. εάν αυτό κρικεί απαραίτθτο.
Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων κατά τθν κανονικι χριςθ του Ρ.Σ..
Άμεςθ διάγνωςθ και διαχείριςθ ςφαλμάτων των χρθςτϊν, κατά τθν χριςθ του Ρ.Σ.
Συγκεκριμζνα, θ προτεινόμενθ διαδικαςία για τθν επίλυςθ των καίριων αυτϊν προβλθμάτων,
περιγράφεται λεπτομερϊσ ςτθ ςυνζχεια.
Διαπίςτωςθ δυςλειτουργίασ των εφαρμογϊν του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, ι νζων
αναγκϊν, ι νζων απαιτιςεων για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Ρ.Σ. και αναφορά τθσ ςτουσ
οριςμζνουσ KeyUsers
Ο KeyUser αναφζρει μζςω ςυςτιματοσ CSHelpDesk το αίτθμα ςτθν Ομάδα Υποςτιριξθσ τθσ
Εταιρείασ, για τθν όςο το δυνατόν αμεςότερθ επίλυςι του. Ραράλλθλα, προβαίνει ςτθν
δθμιουργία “ανοικτοφ αιτιματοσ” ςτο ςφςτθμα καταγραφισ αιτθμάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και
αξιολογϊντασ το αίτθμα το ανακζτει ςτθν Εταιρεία.
Ο χρόνοσ κατά τον οποίο οι Αιτιςεισ κα είναι αποδεκτζσ από το RequestDesk, είναι όλεσ οι
εργάςιμεσ θμζρεσ από Δευτζρα ωσ Ραραςκευι και ϊρεσ από τισ 8:30 π.μ. ωσ τισ 16:30 μ.μ. Ωσ
χρόνοσ παραλαβισ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ των Αιτιςεων που αποςτζλλει ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ κατά τθ
διάρκεια μθ εργαςίμων ωρϊν, κα κεωρείται θ ϊρα 9:00 π.μ., τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ
μετά από τθν αποςτολι τθσ Αίτθςθσ.
Ο υπεφκυνοσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αξιολογεί τθν Αίτθςθ, αν χρειαςτεί επικοινωνεί με τον
υπεφκυνο τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ι με τον εξειδικευμζνο χριςτθ, για τθν ςυλλογι
πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν Αίτθςθ, προκειμζνου να προςδιοριςτοφν οι προδιαγραφζσ.
Εφόςον αυτι περιζχεται ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ανταποκρίνεται με
τθν παροχι του απαραίτθτου εξειδικευμζνου προςωπικοφ τθσ Τεχνικισ Ομάδασ Υποςτιριξθσ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεςμεφεται να προςπακιςει ανάλογα με τθν κριςιμότθτα τθσ Αίτθςθσ, να
δϊςει άμεςθ λφςθ ι να προτείνει, εφόςον είναι δυνατόν και αποδεκτό από τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΧΘ, προςωρινό τρόπο αντιμετϊπιςθσ του Αιτιματοσ.
Εφόςον κρικεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ότι δεν υπάρχει ςυμβατικι υποχρζωςθ για τθν επίλυςθ του
Αιτιματοσ, ενθμερϊνει τον υπεφκυνο τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ.
o προχωράει ςτθ προκοςτολόγθςθ και τθν αποςτολι αιτιματοσ ζγκριςθσ δαπάνθσ και
ενθμερϊνει κατάλλθλα το ςφςτθμα ticketing (εκκρεμεί ζγκριςθ)
o εφόςον γίνει αποδεκτι θ δαπάνθ με τθν παράλλθλθ δζςμευςθ ποςοφ από το
λογιςτιριο θ εταιρεία προχωράει ςτθν υλοποίθςθ του αιτιματοσ
o διαφορετικά ο υπεφκυνοσ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ενθμερϊνει το ςφςτθμα ticketing
χαρακτθρίηοντασ το αίτθμα ωσ κλειςτό (χωρίσ ζγκριςθ)
Ο αρμόδιοσ τεχνικόσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ςτον οποίο ανατζκθκε το αίτθμα, δραςτθριοποιείται για
τθν επίλυςθ του προβλιματοσ και ενθμερϊνει κατάλλθλα το ςφςτθμα ticketing. Αν υπάρχει
ανάγκθ για περαιτζρω διευκρινίςεισ τισ υποβάλει ι μζςω του ςυςτιματοσ ticketing ι μζςω
τθλεφωνικισ επικοινωνίασ ι μζςω email ςτον υπεφκυνο χριςτθ (δθμιουργό του αιτιματοσ).
Το ςφςτθμα αποςτζλει θλεκτρονικό μινυμα (email) ςε προκακοριςμζνθ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ωσ χρονικό ςθμείο ζναρξθσ του αιτιματοσ ςυμφωνείται θ
θμερομθνία και ϊρα αποςτολισ αυτοφ του θλεκτρονικοφ αιτιματοσ. Το αίτθμα
καταχωρίηεται ςτο ςφςτθμα αιτθμάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ το οποίο τα αρμόδια ςτελζχθ
ενθμερϊνουν για τθν πρόοδο επίλυςθσ/ διευκζτθςθσ.
Ο υπεφκυνοσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αξιολογεί τθν Αίτθςθ, αν χρειαςτεί επικοινωνεί με τον
υπεφκυνο τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ι με τον εξειδικευμζνο χριςτθ, για τθν ςυλλογι
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πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν Αίτθςθ, προκειμζνου να προςδιοριςτοφν οι προδιαγραφζσ.
Εφόςον αυτι περιζχεται ςτισ δωρεάν υπθρεςίεσ τθσ ςφμβαςθσ, ανταποκρίνεται με τθν
παροχι του απαραίτθτου εξειδικευμζνου προςωπικοφ τθσ Τεχνικισ Ομάδασ Υποςτιριξθσ. Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεςμεφεται να προςπακιςει ανάλογα με τθν κριςιμότθτα τθσ Αίτθςθσ, να δϊςει
άμεςθ λφςθ ι να προτείνει, εφϋ όςον είναι δυνατόν και αποδεκτό από τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΧΘ, προςωρινό τρόπο αντιμετϊπιςθσ ικανοποίθςθσ του Αιτιματοσ.
Ο αρμόδιοσ τεχνικόσ ςτον οποίο ανατζκθκε το αίτθμα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, δραςτθριοποιείται
για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ, παρζχοντασ τθλεφωνικι βοικεια ι υποςτιριξθ μζςω
απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ (με χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ) ςτισ υποδομζσ τθσ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ.
Σθμειϊνεται, πωσ ςε περίπτωςθ που θ επίλυςι του κζματοσ αναμζνεται να είναι
μακρόχρονθ, κα πρζπει να δοκεί μια ενδιάμεςθ/προςωρινι λφςθ (workaround) και να
ενθμερωκεί θ κατάςταςθ του αιτιματοσ ωσ “Εκκρεμισ”. Εάν ωςτόςο αποκαταςτακεί το
πρόβλθμα, θ εταιρεία κα πρζπει να αλλάξει τθν κατάςταςθ του αιτιματοσ ωσ “επιλυμζνο”.
Εφόςον κρικεί από τθν Εταιρεία ότι δεν υπάρχει ςυμβατικι υποχρζωςθ για τθν επίλυςθ του
Αιτιματοσ, ενθμερϊνει τον υπεφκυνο τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ και εφόςον ςυμφωνιςει,
προχωράει ςτθ προκοςτολόγθςθ και τθν αποςτολι αιτιματοσ ζγκριςθσ δαπάνθσ και
ενθμερϊνει κατάλλθλα το ςφςτθμα ticketing (εκκρεμεί ζγκριςθ)
Εφόςον γίνει αποδεκτι θ δαπάνθ με τθν παράλλθλθ δζςμευςθ ποςοφ από το λογιςτιριο ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ προχωράει ςτθν υλοποίθςθ του αιτιματοσ διαφορετικά ο υπεφκυνοσ τθσ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ενθμερϊνει το ςφςτθμα ticketing χαρακτθρίηοντασ το αίτθμα ωσ
κλειςτό.
Τελικά ςτάδια τθσ διαδικαςίασ διευκζτθςθσ ενόσ αιτιματοσ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ
αιτθμάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελοφν τα «Ζκλειςε (Υλοποιικθκε)», «Ζκλειςε με Ζγκριςθ» και
«Ζκλειςε χωρίσ Ζγκριςθ» (για τισ περιπτϊςεισ χρεοφμενων αιτθμάτων), «Εκλειςε
(Απορρίφκθκε). Ωσ χρονικι ςτιγμι επίλυςθσ ενόσ αιτιματοσ ςυμφωνείται θ χρονικι ςτιγμι
κατά τθν οποία ζνα αίτθμα λαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω ςτάδια ςτο ςφςτθμα
διαχείριςθσ αιτθμάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Κάκε κίνθςθ ςχετικι με ζνα αίτθμα παράγει
θλεκτρονικό μινυμα το οποίο αποςτζλλεται ςε θλεκτρονικι διεφκυνςθ που ζχει ορίςει ο
ΕΓΟΔΟΤΘΣ. Εναλλακτικά και εφόςον ζχει υλοποιθκεί αυτοματιςμόσ μζςω
προγραμματιςτικισ διεπαφισ, κα λαμβάνει χϊρα αυτόματθ ενθμζρωςθ.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ επίλυςθσ/ διευκζτθςθσ εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ τθσ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ αιτθμάτων
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ οφτωσ ϊςτε να παρακολουκοφν ςε πραγματικό χρόνο κάκε εξζλιξθ ςχετικι με
όλα τα αιτιματα τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ανεξαρτιτωσ ςταδίου.
Πταν τα αναφερόμενα ηθτιματα τεκμθριϊνονται ωσ προβλιματα του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs)
και δεν μποροφν να επιλυκοφν απευκείασ και κατά μόνιμο τρόπο από το πρϊτο επίπεδο
παρζμβαςθσ, κα προωκοφνται ςε εξειδικευμζνο προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ οι οποίοι κα δίνουν τθν
απαιτοφμενθ λφςθ είτε επιτόπου είτε μζςω απομακρυςμζνθσ ςφνδεςθσ. Θ αποςτολι τεχνικοφ για τθν
αποκατάςταςθ βλάβθσ επιτόπια (on-site) γίνεται αφοφ διερευνθκεί και επιβεβαιωκεί από τον
ΑΝΑΔΟΧΟ ότι θ επιτόπια παρουςία Τεχνικοφ τθσ είναι απαραίτθτθ και ότι, όλεσ οι προχποκζςεισ
πλθροφνται για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ επιτόπια. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ειδοποιεί τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΧΘ για τθν επίςκεψθ. Ενδεικτικά, οι προχποκζςεισ αυτζσ αφοροφν: Επαρκισ διερεφνθςθ
προβλιματοσ από ομάδα τθσ καταςκευισ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ, ζλεγχοσ ποιότθτασ των νζων
υλικϊν-λογιςμικϊν, παρουςία του αρμοδίου προςωπικοφ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ (Υποδιεφκυνςθ
Ρλθροφορικισ κλπ).

Δεφτερο (Β’) επίπεδο υποςτιριξθσ: Επιτόπια παρζμβαςθ

Πταν τα αναφερόμενα ηθτιματα τεκμθριϊνονται ωσ προβλιματα του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs)
και δεν μποροφν να επιλυκοφν απευκείασ και κατά μόνιμο τρόπο από το πρϊτο επίπεδο
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παρζμβαςθσ, κα προωκοφνται ςε εξειδικευμζνο προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ οι οποίοι κα δίνουν τθν
απαιτοφμενθ λφςθ επιτόπου.
Θ αποςτολι τεχνικοφ για τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ επιτόπια (on-site) γίνεται αφοφ
διερευνθκεί και επιβεβαιωκεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ότι όλεσ οι προχποκζςεισ πλθροφνται για
τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ επιτόπια. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ειδοποιεί τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ για
τθν επίςκεψθ.
Ενδεικτικά, οι προχποκζςεισ αυτζσ αφοροφν:
o Επαρκισ διερεφνθςθ προβλιματοσ από ομάδα τθσ καταςκευισ των εφαρμογϊν
λογιςμικοφ, ζλεγχοσ ποιότθτασ των νζων υλικϊν-λογιςμικϊν, παρουςία του αρμοδίου
προςωπικοφ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ (τμιμα Ρλθροφορικισ, τμιμα Εργαςτθρίων,
κλπ)
Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ και μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ, το προςωπικό ςυμπλθρϊνει
Δελτίο Τεχνικισ Υποςτιριξθσ που αναφζρει τθ βλάβθ όπωσ αυτι αναφζρκθκε αρχικά, τθ λφςθ που
δόκθκε, ενϊ παράλλθλα καταγράφει τα ςτοιχεία τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, τθν θμερομθνία άφιξισ
του και το χρόνο αναχϊρθςισ του. Το ζγγραφο, αφοφ ςυμπλθρωκεί, υπογράφεται από τον τοπικά
υπεφκυνο πλθροφορικισ και κάκε πλευρά (ΕΓΟΔΟΤΘΣ και ΑΝΑΔΟΧΟΣ) κρατά από ζνα
υπογεγραμμζνο αντίγραφο, βάςει τθσ διαδικαςίασ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων
υπθρεςιϊν, που τθρεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ςφμφωνα με το πρότυπο BSENISO 9001:2008

Εκπαίδευςθ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζχει τθν υποχρζωςθ να διοργανϊνει προγράμματα εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ ςτα
ςτελζχθ που κα υποδειχκοφν από τον οργανιςμό ςτθν αποδοτικι χριςθ τθσ εφαρμογισ. Τα
προγράμματα αυτά ζχουν ςαν ςτόχο να αποκτιςουν οι χριςτεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και
ικανότθτεσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να λαμβάνουν τισ αποφάςεισ εκείνεσ που κα εξαςφαλίςουν τθ
ςωςτι και ςυνεχι λειτουργία του ςυςτιματοσ τόςο ςε τεχνικό όςο και ςε λειτουργικό επίπεδο κακϊσ
και για τθ βελτίωςθ των διεργαςιϊν τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ. Θ εκπαίδευςθ κα γίνεται τθλεματικά
και κα είναι διάρκειασ μίασ (1) θμζρασ (ιτοι 6 ϊρεσ εκπαιδευτι) ανά εξάμθνο. Επιπλζον, κα μποροφν
αν πραγματοποιθκοφν κατόπιν ςυνεννόθςθσ δφο θμεριςια ςεμινάρια ςτουσ χϊρουσ του πελάτθ, ζνα
για τουσ διαχειριςτζσ και ζνα για τουσ απλοφσ χριςτεσ ςε κζματα που κα ζχουν προςυμφωνθκεί. Σε
περίπτωςθ που ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ αποφαςίςει να προβεί ςε πρόςκετθ εκπαίδευςθ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι
υποχρεωμζνοσ να τθν παρζχει ζναντι του επιςυναπτόμενου καταλόγου υπθρεςιϊν. Οι υπθρεςίεσ
αυτζσ μποροφν εφόςον ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ το επικυμεί να ακροιςτοφν ςε ετιςια βάςθ και να
αξιοποιθκοφν μαηικά.Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ επικεντρϊνεται ςτα παρακάτω ςθμεία:
Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ επί όλων των αλλαγϊν - βελτιϊςεων των εφαρμογϊν του
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ κα παρζχεται, εφόςον απαιτείται, δωρεάν είτε ςτθν ζδρα του
Νοςοκομείου είτε τθλεματικά ςε εργάςιμεσ μζρεσ με τθν παράλλθλθ αποςτολι τθσ
απαραίτθτθσ τεκμθρίωςθσ,
Ρεραιτζρω εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κα γίνεται εφόςον ηθτθκεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ςφμφωνα με τθν τιμολογιακι πολιτικι τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ .
Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρζπει να παρζχει, κατόπιν προςκλιςεωσ, τθν τεχνικι του άποψθ και ςυμμετζχει με
εκπρόςωπο του ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων που αφοροφν αναβάκμιςθ ι τροποποίθςθ των
λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν και του εξοπλιςμοφ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ.
Γ. ΤΠΗΡΕΚΕ ΓΚΑ ΣΚ ΤΠΟΔΟΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΚΗ
Αντίγραφα αςφαλείασ (Backup)
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα πρζπει να εκπαιδεφςει τουσ υπαλλιλουσ τθσ Ρλθροφορικισ για τθν ορκι λιψθ των
αντιγράφων αςφαλείασ.
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Σε τακτά χρονικά διαςτιματα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να ελζγχει τθν ορκότθτα των
αντιγράφων αςφαλείασ τα οποία λαμβάνονται από τουσ υπαλλιλουσ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ.
Επαναφορά (Restore)
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να εκτελεί ςενάριο επαναφοράσ του ΡΣ και να ελζγχει τθν ςωςτι
λειτουργία του τουλάχιςτον μια φορά ετθςίωσ.
Επίςθσ, είναι υποχρεωμζνθ να ορίςει τουσ χρόνουσ και τθσ προχποκζςεισ για τθν επαναφορά του
ςυςτιματοσ.
Ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει και να διακζςει τθν απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι
για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω.
Τεκμθρίωςθ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καλείται να παραδϊςει ςτο ΕΓΟΔΟΤΘ πλιρθ τεκμθρίωςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε
θλεκτρονικι μορφι, που κα αποτελείται από τα εξισ:
Εγχειρίδια χριςτθ (usermanuals) τα οποία κα περιγράφουν αναλυτικά τισ λειτουργικότθτεσ
των εφαρμογϊν του ΡΣ, τθν πλοιγθςθ του χριςτθ, το γραφικό περιβάλλον κλπ.
Οδθγίεσ για τθν αςφάλεια του ςυςτιματοσ (ρόλοι χρθςτϊν, διαχείριςθ κωδικϊν, δικαιϊματα
πρόςβαςθσ κλπ).
Στθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και τθσ περιόδου παραγωγικισ λειτουργίασ κα
διατίκενται αντίτυπα όλων των μεταβολϊν ι τροποποιιςεων ι επανεκδόςεων των
εγχειριδίων χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ
Δ. ΤΠΗΡΕΚΕ ΠΟΚΟΣΗΣΑ
Αναφορζσ & Δείκτεσ
Σε ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ αναφορζσ του Συμβολαίου, ο Ανάδοχοσ κα εκδίδει τριμθνιαία
αναφορά, ςτθν οποία κα αποτυπϊνεται θ κατάςταςθ του φορζα και θ καταγραφι των αιτθμάτων
του.
Ριο ςυγκεκριμζνα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα παρζχει μθνιαίεσ ι τριμθνιαίεσ αναφορζσ ςχετικά με:
Τον αρικμό των κλιςεων ι αιτθμάτων που εξυπθρετικθκαν
Τθν πορεία εξζλιξθσ των αιτθμάτων, κακϊσ και τθν κατθγοριοποίθςι τουσ
Τισ επιτόπιεσ επιςκζψεισ, εφόςον υπάρχουν
Τισ αναβακμίςεισ ανά υποςφςτθμα, εφόςον υπάρχουν
Προι & Χρόνοι απόκριςθσ
ΑΡΟΚΙΣΘ
Το 80% των αιτθμάτων (τθλεφωνικϊν κλιςεων, tickets), κα απαντϊνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ το
αργότερο ςε 4ϊρεσ εντόσ Κ.Ω.Κ.
Το 100% των αιτθμάτων (τθλεφωνικϊν κλιςεων, tickets), κα απαντϊνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ
το αργότερο ςε 8 ϊρεσ εντόσ Κ.Ω.Κ.
ΔΙΕΥΘΕΤΘΣΘ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ
Το 100% των αιτθμάτων (τθλεφωνικϊν κλιςεων, tickets), που αφοροφν ςφάλματα
εφαρμογϊν (bugs) και προβλιματα με ευκφνθ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ςτθν κατθγορία του Επείγοντοσ)
κα διευκετοφνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ άμεςα (με τθν άμεςθ ανάκεςθ ςτελεχϊν του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τθ ςυνεργαςία των αρμόδιων ςτελεχϊν τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ), ζωσ τθν
οριςτικι επίλυςθ.
Το 100% των αιτθμάτων (τθλεφωνικϊν κλιςεων, tickets), που αφοροφν ςφάλματα
εφαρμογϊν (bugs) και προβλιματα με ευκφνθ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ςτθν κατθγορία τθσ Υψθλισ
Σοβαρότθτασ) κα διευκετοφνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ το αργότερο ςε είκοςι τζςςερισ (24)
ϊρεσεντόσ Κ.Ω.Κ.
Το 100% των αιτθμάτων (τθλεφωνικϊν κλιςεων, tickets), που αφοροφν ςφάλματα
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εφαρμογϊν (bugs) και προβλιματα με ευκφνθ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ςτθν κατθγορία τθσ Μζτριασ
Σοβαρότθτασ) κα διευκετοφνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ το αργότερο ςε μία (1) εβδομάδα εντόσ
Κ.Ω.Κ.
Το 100% των αιτθμάτων (τθλεφωνικϊν κλιςεων, tickets), που αφοροφν ςφάλματα
εφαρμογϊν (bugs) και προβλιματα με ευκφνθ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ςτθν κατθγορία τθσ Χαμθλισ
Σοβαρότθτασ) κα διευκετοφνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ το αργότερο ςε ζνα (1) μινα εντόσ Κ.Ω.Κ.
ΕΡΙΡΕΔΑ ΣΟΒΑΟΤΘΤΑΣ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ (Ευκφνθ ΑΝΑΔΟΧΟΥ):
Επείγον: Απαιτείται άμεςθ επζμβαςθ. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται και δεν επιτρζπουν
τθν λειτουργία μζρουσ ι/και του ςυνόλου του ΡΟΪΟΝΤΟΣ ι/και δεν επιτρζπουν τθν ειςαγωγι και
διακίνθςθ των αςκενϊν ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν υγείασ και κα κακοριςτοφν από τον ΕΓΟΔΟΤΘ
ςε ςυνεργαςία με τον ΑΝΑΔΟΧΟ.
Τψθλι: Απαιτείται ταχεία επζμβαςθ. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται ςε κρίςιμεσ υπθρεςίεσ
λειτουργίασ του ΡΟΪΟΝΤΟΣ, χρονικά ευαίςκθτεσ που κα κακοριςτοφν από τον ΕΓΟΔΟΤΘ ςε
ςυνεργαςία με τον ΑΝΑΔΟΧΟ.
Μζτρια: Απαιτείται επζμβαςθ. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται ςε μθ κρίςιμεσ υπθρεςίεσ
λειτουργίασ του ΡΟΪΟΝΤΟΣ, όχι χρονικά ευαίςκθτεσ που κα κακοριςτοφν από τον ΕΓΟΔΟΤΘ ςε
ςυνεργαςία με τον ΑΝΑΔΟΧΟ.
Χαμθλι: Δίχωσ ςθμαντικό αντίκτυπο. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται ςε μεμονωμζνεσ
υπθρεςίεσ λειτουργίασ του ΡΟΪΟΝΤΟΣ, δίχωσ αντίκτυπο ςτθν ομαλι και αδιάλειπτθ λειτουργία του
ΕΓΟΔΟΤΘ.

Στο χρόνο εκτόσ λειτουργίασ (downtime) δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προβλεπόμενεσ διακοπζσ
λειτουργίασ (π.χ. θ κζςθ εκτόσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ μετά τθν λιξθ του ωραρίου λειτουργίασ),
οι διακοπζσ λόγω προλθπτικισ ςυντιρθςθσ, οφτε οι απαιτοφμενεσ διακοπζσ για αναβάκμιςθ του
εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ που δεν είναι αναγκαία για τθν επίλυςθ λειτουργικοφ προβλιματοσ.
Επίςθσ οι εξαιρζςεισ για τθν προςυμφωνθμζνθ διακεςιμότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
ςυμπεριλαμβάνουν τα κάτωκι:
Ρροκακοριςμζνθ ςυντιρθςθ για τθν οποία ο Εργοδότθσ ειδοποιείται ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ,
Σταμάτθμα ι βλάβθ που προκλικθκε από μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ των εξυπθρετθτϊν από
το προςωπικό του Κυρίου του Ζργου.
Ρρόβλθμα που δεν οφείλεται τεκμθριωμζνα ςε ςφάλμα λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bug)
Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί από τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ, εξ αιτίασ ζκτακτου, ςθμαντικοφ και
επείγοντοσ περιςτατικοφ βλάβθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, είτε
ζκτακτθ υποςτιριξθ για παροχι υπθρεςιϊν από ςτελζχθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τισ κακθμερινζσ πζραν των
Κ.Ω.Κ. ι ςε Σαββατοκφριακο ι αργία, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια
προκειμζνου να ανταποκρικεί, χωρίσ αυτό να αποτελεί ςυμβατικι του υποχρζωςθ.
Τα δεδομζνα που διαχειρίηεται το οποιοδιποτε υποςφςτθμα του ΡΟΪΟΝΤΟΣ ςτθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΧΘ και ςυνεπϊσ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ, όποτε προκφψει ανάγκθ, να αποδϊςει ςτο
ΕΓΟΔΟΤΘ τα ςτοιχεία που κα του ηθτθκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι, όπωσ ακριβϊσ είναι
αποκθκευμζνα με βάςθ τθ διάρκρωςθ του ςχιματοσ τθσ Βάςθσ Δεδομζνων. Σε περίπτωςθ που ο
ΕΓΟΔΟΤΘΣ επικυμεί οποιουδιποτε είδουσ επεξεργαςία για τθν παροχι των δεδομζνων ςε άλλθ
μορφι, κα υποβλθκεί ςχετικι προςφορά από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, με βάςθ τισ απαιτοφμενεσ
ανκρωποθμζρεσ εργαςίασ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
Πίνακεσ αποτφπωςθσ ΟΠΝ ΑΚΛΗΠΚΟ™& παραγωγικισ λειτουργίασ των εφαρμογϊν
Οι υπθρεςίεσ για το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Νοςοκομείου ΑΣΚΛΘΡΙΟΣ™
πρζπει να καλφπτουν τισ:
1. Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ και εφαρμογϊν λογιςμικοφ,
2. Υπθρεςίεσ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ – υποςτιριξθσ χρθςτϊν,
3. Υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ των εφαρμογϊν λογιςμικοφ
που κα περιλαμβάνουν ςυνοπτικά και τα παρακάτω:
ΠΚΝΑΚΑ 1
ΟΡΟΚ ΤΜΒΟΛΑΚΟΤ SLA

SLA GOLD

1. Σφάλματα εφαρμογισ
2. Minor updates

•
•

3. Major updates

•

4. Σφςτθμα καταχϊριςθσ αιτθμάτων

•

5. Help-Desk (Διάγνωςθ/Οδθγίεσ)

•

6. Backup / Restore

•

7. Χρόνοσ απόκριςθσ

•

8. Ρρόςβαςθ ςε βοθκθτικό υλικό εφαρμογϊν

•

9. Δείκτεσ μζτρθςθσ απόδοςθσ & ποιότθτασ - Αναφορζσ

•

10. Χρόνοσ επίλυςθσ ςφαλμάτων εφαρμογισ

•

11. Αλλαγζσ Νομοκετικοφ πλαιςίου (μικρισ ζκταςθσ)

•

12. Βελτιϊςεισ λειτουργικότθτασ (μικρισ ζκταςθσ)

•

για όλα τα υποςυςτιματα που το ςυγκροτοφν και διακρίνονται ςτα ακόλουκα
υποςυςτιματα:
ΠΚΝΑΚΑ 2
ΣΜ

«ΑΚΛΗΠΚΟ »
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΝΟΟΚΟΜΕΚΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΕΚΟ
ΣΜ

Α. ΑΚΛΗΠΚΟ

FINANCE

Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν
1. ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ

ΡΛ

2. ΔΙΑΧΕΙΙΣΕΙΣ - ΑΡΟΘΘΚΕΣ

ΡΛ

3. ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΡΛ

Β. WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM
-

ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ χοριγθςθσ ΜΕ BARCODE

-

ΤΘΘΣΘ ΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΟΘΘΚΩΝ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
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-

ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ

ΣΜ

Γ. ΑΚΛΗΠΚΟ

HR

Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Προςωπικοφ - Μιςκοδοςίασ
1. ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΡΛ

2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΕΓΚ

ΣΜ

Δ. ΑΚΛΗΠΚΟ

PATIENT

Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Αςκενϊν
1. ΓΑΦΕΙΟ ΚΙΝΘΣΘΣ - ΛΟΓΙΣΤΘΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΡΛ

2. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΑΣΘΕΝΩΝ- ΤΕΡ - ΑΝΤΕΒΟΥ

ΡΛ

3. ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ

ΡΛ

4. ΟΛΟΘΜΕΑ ΙΑΤΕΙΑ

ΡΛ

ΣΜ

Ε. ΑΚΛΗΠΚΟ

PHARMACY

Πλθροφοριακό φςτθμα Φαρμακείου

ΡΛ

- Ατομικό ςυνταγολόγιο
- Κφκλωμα ατομικισ χοριγθςθσ με δραςτικι ουςία
ΣΜ

Σ. ΑΚΛΗΠΚΟ

CARE

Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Νοςθλείασ Αςκενϊν

ΡΛ

1. ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΞΕΙΣ

ΡΛ

2. ΙΑΤΙΚΕΣ ΡΑΞΕΙΣ

ΡΛ

3. ΙΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ - ΡΟΙΣΜΑΤΑ

ΡΛ

4. ΑΚΣΚΝΟΔΚΑΓΝΩΣΚΚΟ (RIS)

ΡΛ

ΣΜ

Ζ. ΑΚΛΗΠΚΟ

DIET

ΡΛ

Πλθροφοριακό φςτθμα Διαιτολογίου
ΣΜ

Η. ΑΚΛΗΠΚΟ

LAB

Πλθροφοριακό φςτθμα Εργαςτθρίων
1. ΒΙΟΧΘΜΙΚΟ

ΡΛ

2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΡΛ

3. ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΡΛ

4. ΡΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

ΡΛ

5.ΚΥΤΤΑΟΛΟΓΙΚΟ

ΡΛ

Εφαρμογι αντιςτοίχιςθσ - ΚΕΟΚΕΕ

ΡΛ

ΣΜ

Ι. ΑΚΛΗΠΚΟ

FM

Πλθροφοριακό φςτθμα Σεχνικισ Τπθρεςίασ – Βιοϊατρικισ Σεχνολογίασ
ΣΜ

Κ. ΑΚΛΗΠΚΟ

DP

ΡΛ

ΡΛ

Πλθροφοριακό φςτθμα Πρωτοκόλλου
Κ. ΑΚΛΗΠΚΟ™ SOA-HL7
Ομάδα Εφαρμογϊν Διαλειτουργικότθτασ – Ανοιχτϊν Προτφπων

ΡΛ

1. Web Service Infrastructure (REST, SOAP, WSDL, RAML)
2. Υποζύζηημα διαζύνδεζηρ και ανηαλλαγήρ μηνςμάηυν βάζει πποηύπος
HL7 (v2.#)
3. Υποδομή IHE-CDA-HL7v3
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3rdpartyWebServiceMiddleware-Gateway (Υποδομι ανάπτυξθσ διεπαφϊνδιαςυνδζςεων με υπθρεςίεσ εκτόσ φορζα)
Θλεκτρονικι Αναγγελία κλειςτισ περίκαλψθσ

ΕΟΡΥΥ

e-ΔΑΡΥ ανοιχτισ περίκαλψθσ

ΕΟΡΥΥ

Μθτρϊο Ιατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων

ΕΚΑΡΤΥ

Υπθρεςία Amka2Data

ΘΔΙΚΑ

Υπθρεςία ΑΤΛΑΣ

ΘΔΙΚΑ
Υπουργείο Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ

Υπθρεςία ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΛ : Ραραγωγικι Λειτουργία, ΕΓΚ : Εγκατεςτθμζνο

ΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του λογιςμικοφ αλλά και τθν ςυνεχι εναρμόνιςθ με τισ εξελίξεισ που κα
προκφψουν, o Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί και τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
Ρρζπει να ζχει Ριςτοποίθςθ κατά ISO 9001 και να προςκομίςει τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά.
Ρρζπει να ζχει Ριςτοποίθςθ κατά ISO 27001 και να προςκομίςει τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά.
Να διακζτει τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα και
τεχνογνωςία. Για το ςκοπό αυτό απαιτείται θ προςκόμιςθ αντιγράφων των ςχετικϊν
ςυμβάςεων ςυντιρθςθσ (Νοςοκομεία, Κζντρα Υγείασ κλπ) όπου είναι εγκατεςτθμζνο
λογιςμικό

ίδιο

με

αυτό

που

είναι

εγκατεςτθμζνο

ςτο

Νοςοκομείο.

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν προςκομιςτοφν οι ςχετικζσ ςυμβάςεισ, ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να προςκομίςει διλωςθ του καταςκευαςτι των
εφαρμογϊν του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ που είναι εγκατεςτθμζνο ςτοΝοςοκομείο, ότι
ζχει εξουςιοδοτιςει τον υποψιφιο Ανάδοχο να παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΣΔΤΓ
Το ΤΕΥΔ κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε ιδιαίτερο αρχείο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο
ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
Ο πίνακασ που ακολουκεί κα ςυμπλθρωκεί μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.
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ΥΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ

ΑΠΑΙΣΗΗ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη
Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο
Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα
ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ
απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε
ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη
δε απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο
ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.

Απαηηείηαη
απνδνρή

ε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ
θαη φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ησλ
δεηνπκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ίζσο λα αλαθέξνληαη
ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ηα δεηνχκελα πξντφληα/ππεξεζίεο είλαη απιψο
αληίζηνηρα ή ηζνδχλακα ησλ ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ. Οη
ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ
πξνζθνξέο ηεθκεξηψλνληαο κε ηνλ θαιχηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο
ηξφπν ηελ αληηζηνηρία.

Απαηηείηαη
απνδνρή

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ SLA Α: ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑ
ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΚΛΗΠΙΟ)
θάικαηα εθαξκνγψλ: -Ωο ζθάικα ησλ πξνγξακκάησλ
ινγηζκηθνχ (ινγηθφ ή ππνινγηζηηθφ) θαζνξίδεηαη ξεηά κε ηελ
παξνχζα, κφλν νηηδήπνηε ηα ζηειέρε ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ παξνπζία ζηειερψλ ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ή λα ηεθκεξηψζνπλ κε ηε ρξήζε αξρείσλ θαηαγξαθήο
(logfiles). - Ωο ζθάικαηα, λννχληαη θαη ηα επαλαιακβαλφκελα
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ - Ο ΑΝΑΓΟΥΟ
ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ζθαικάησλ (bugs) ηνπ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ - Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξέρεη εθπαίδεπζε ζηηο
αιιαγέο ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη, εθφζνλ απηφ θξηζεί
ζθφπηκν (ζπλελλφεζε ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ),
αιιηψο ζα απνζηέιιεη ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ θπιιάδην. - Οη
δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνηείλεη ν Αλάδνρνο
ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ
ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζθάικαηα εθαξκνγψλ πνπ νδεγνχλ ζε κεξηθή
ή νιηθή πηψζε ππνζπζηεκάησλ πξνζκεηξψληαη ζηηο ξήηξεο ηνπ
Αλαδφρνπ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.

ΝΑΙ

Αλαβαζκίζεηο εθαξκνγψλ: Βειηησηηθή ζπληήξεζε κε ηελ παξνρή
θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ εθδφζεσλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο, εθφζνλ θαη φηαλ θπθινθνξήζεη. Παξνρή εγρεηξηδίσλ
ρξήζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ
εθδφζεσλ. Οη ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο βειηηψζεηο πνπ ζα
ελζσκαησζνχλ ζηηο λέεο εθδφζεηο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο, απνθαζίδνληαη θαη έγθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή θξίζε
ηεο Δηαηξείαο: - Γηα θάζε λέα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ζα
παξέρεηαη ζηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ πιήξεο ηεθκεξίσζε ησλ
αιιαγψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε (ζε ειεθηξνληθή
κνξθή). - Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξέρεη εθπαίδεπζε ζηηο αιιαγέο
ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ

ΝΑΙ
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ππεχζπλν ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαη ζα απνζηέιιεη ζρεηηθφ
ελεκεξσηηθφ θπιιάδην. - Ο ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ επζχλε ηεο
εγθαηάζηαζεο ησλ λέσλ εθδφζεσλ, ζε πιήξε θαη νκαιή
ιεηηνπξγία. Η δηαλνκή θαη εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ εθδφζεσλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο δηαλνκήο.
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξνζθέξεη πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπιάρηζηνλ
αλά ηξίκελν κε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε, νπφηε ζα γίλεηαη
ζπλνιηθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πηζαλέο πξνηάζεηο
ελεκέξσζεο - βειηίσζήο ηνπ, ψζηε ην ΠΡΟΪΟΝ λα είλαη ζε
θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Οη πξνηάζεηο βειηίσζεο (εθφζνλ
ππάξρνπλ ηέηνηεο) ζα αμηνινγνχληαη θαη εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηηο
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα πινπνηνχληαη άκεζα.
Οη επεκβάζεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνγξακκαηίδνληαη
απφ θνηλνχ κε ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ
ηελ ειάρηζηε δπλαηή ελφριεζε ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηψλ.

ΝΑΙ

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δελ ππνρξενχηαη λα παξεκβαίλεη, εθφζνλ ην
νπνηνδήπνηε δήηεκα δελ απνηειεί ζθάικα (bug) θαη κπνξεί λα
δξνκνινγεζεί ε αληηκεηψπηζή ηνπ είηε απ’ επζείαο απφ ηνπο
ρξήζηεο είηε απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Οξγάλσζεο (ΣΠΟ)
ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, αιιά λα ηνπο θαζνδεγεί θαη λα ηνπο
ζπκβνπιεχεη, εθηφο αλ πξνβιέπνληαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο
επηηφπηαο ππνζηήξημεο.

ΝΑΙ

Ννκνζεηηθέο αιιαγέο:
Αιιαγέο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ, εθφζνλ απηέο ηνπ παξαδίδνληαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή, είλαη ζπκβαηέο κε ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ θαη δελ απαηηνχλ επηπξφζζεηε αλάπηπμε (ή
παξαγσγή κεγάιεο έθηαζεο) ζηηο εθαξκνγέο. ε απηέο
πεξηιακβάλνληαη:
- Η γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ, ππεξεζηψλ θαη άιισλ
νκάδσλ δεδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
- Η θσδηθνπνίεζε ησλ δηαγλψζεσλ
- Η θσδηθνπνίεζε ησλ θαξκάθσλ
- Ο εληαίνο αξηζκφο κεηξψνπ αζζελνχο ζε εζληθή θιίκαθα
- Οη αιιαγέο ζην ζεζκηθφ ή / θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο
(Δλδεηθηηθά, αιιαγέο ΦΠΑ, αιιαγέο ηηκψλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ
- επηζθέςεσλ, αιιαγή πνζνζηψλ απνδεκηψζεσλ νινήκεξεο
ιεηηνπξγίαο. Δλζσκάησζε αιιαγψλ/ηξνπνπνηήζεσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ λνκνζεζία θαη αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ
ειεθηξνληθνχ αξρείν ηνπ Taxisnet. Δλζσκάησζε
αιιαγψλ/ηξνπνπνηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ λνκνζεζία θαη
αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο Μηζζνδνζίαο θαη ηνπ ηκήκαηνο
Πξνζσπηθνχ.
Γηα νπνηεζδήπνηε ζεζκηθέο, θαλνληζηηθέο ή άιιεο αιιαγέο
επέιζνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαη
νη νπνίεο επηθέξνπλ αλαγθαζηηθά ηξνπνπνηήζεηο ή θαη
παξακεηξνπνηήζεηο ησλ πθηζηακέλσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ή θαη
δηαζπλδέζεηο ζην ΠΡΟΪΟΝ, εθφζνλ ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα
δεδνκέλα θαη ε ζρεηηθή αλάιπζε, είλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ
λα ηηο πινπνηήζεη βάζεη ηνπ επηζπλαπηφκελνπ επίζεκνπ
ηηκνθαηαιφγνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. ε
πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο απηέο απαηηνχλ ηερληθά
απνδεδεηγκέλα αιιαγή ηεο δνκήο ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ
ή/θαη ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη ζρεηηθή αλάπηπμε (κεγαιχηεξε ηεο
κίαο εκέξαο), ζα δεκηνπξγείηαη ζρεηηθή πξνζθνξά βάζεη
ηηκνθαηαιφγνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.

ΝΑΙ
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Γηαζπλδέζεηο : Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη
ηελ πθηζηάκελε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ θαη
ππνζπζηεκάησλ ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηεο
εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα, κεηά απφ
ππνβνιή ζρεηηθήο πξνζθνξάο. Ωο δηαιεηηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη ε
ηθαλφηεηα κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε έλα
νκνηνγελή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κεηαμχ δηαθφξσλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. ηελ πξάμε, δηαιεηηνπξγηθφηεηα
είλαη ε χπαξμε αλνηρηψλ, πξνηππνπνηεκέλσλ δνκψλ δεδνκέλσλ
θαη πξσηνθφιισλ επηθνηλσληψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, έρεη
δεκηνπξγεζεί επξσπατθφ θαη ειιεληθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Απηφ ην πιαίζην
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πεξηέρεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη
πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηξφπνπο απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη
παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ. Δπνκέλσο θάζε λέα εθαξκνγή ή
επέθηαζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ην Διιεληθφ πιαίζην
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη
ππνρξεσκέλνο αθελφο κελ λα δηαηεξεί ηα ζπζηήκαηα ηεο αλνηθηά
γηα δηαζπλδέζεηο κε ηξίηεο εθαξκνγέο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο
ηερλνγλσζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, αθεηέξνπ δε λα εμαζθαιίδεη
ηελ πθηζηάκελε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ θαη
ππνζπζηεκάησλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. Δπίζεο, ν
ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη ηελ
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε
δπλαηφηεηα, κεηά απφ ππνβνιή ζρεηηθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα ηνλ
ηηκνθαηάινγν εμσζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα δηαζπλδέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα γίλεηαη
αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ζα δεκηνπξγείηαη ζρεηηθή πξνζθνξά
απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, κε βάζε ηηο απαηηνχκελεο αλζξσπνεκέξεο
εξγαζίαο, ελψ γηα δηαζπλδέζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζα
παξέρνληαη ρσξίο θφζηνο, εθφζνλ ε ζρεηηθή αλάπηπμε δελ
μεπεξλάεη ηηο δχν εκέξεο αλάπηπμε.

ΝΑΙ

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζθαιίζεη ηελ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, εθφζνλ απαηηεζεί, φζνλ αθνξά ζηα
παξαθάησ ζέκαηα κέζσ θαηάζεζεο θάζε δπλαηήο ηεθκεξίσζεο ζε
ζπκβνιαηνγξάθν:
- Σελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Π, πνπ ζα πεξηγξάθεη ζρεκαηηθά θαη
επηγξακκαηηθά ην είδνο, ην εχξνο, ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ ηξφπν
δηεπηθνηλσλίαο κε ηξίηα ζπζηήκαηα.
- Σα Δ-RDIAGRAMS (ζπλνιηθά θαη αλά ππνζχζηεκα) θαζψο θαη
θείκελν πνπ λα επεμεγεί ζε επηρεηξεζηαθνχο φξνπο ηε δνκή θαη ηηο
ζπζρεηίζεηο ησλ νληνηήησλ ηνπ Π.
- Η Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαζθαιίζεη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηελ
παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ λα
«πξνζαξκφδεη» ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ
επηρεηξεζηαθή ινγηθή ηεο Μνλάδαο Τγείαο.
- Σα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην νπνηνδήπνηε ππνζχζηεκα ηνπ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ αλήθνπλ ζηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαη ζπλεπψο ν
ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο, φπνηε πξνθχςεη αλάγθε, λα
απνδψζεη ζην ΔΡΓΟΓΟΣΗ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή, φπσο αθξηβψο είλαη απνζεθεπκέλα κε βάζε ηε
δηάξζξσζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε
πνπ ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ επηζπκεί νπνηνπδήπνηε είδνπο επεμεξγαζία
γηα ηελ παξνρή ησλ δεδνκέλσλ ζε άιιε κνξθή, ζα ππνβιεζεί
ζρεηηθή πξνζθνξά απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, κε βάζε ηηο απαηηνχκελεο
αλζξσπνεκέξεο εξγαζίαο.
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Β. ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Όιεο νη παξαθάησ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη απφ ηελ Σερληθή
Οκάδα Τπνζηήξημεο (ΣΟΤ) ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα
παξέρεη απεξηφξηζην αξηζκφ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο CS
HelpDesk θαη αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ φπσο
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη νη νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη
απνινγηζηηθά ζηηο αλαθνξέο πνπ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη.

Απαηηείηαη
απνδνρή

Β1. Γηαδηθαζία Πξψηνπ (Α’) επηπέδνπ ππνζηήξημεο - χζηεκα
παξαθνινχζεζεο αηηεκάησλ
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξέρεη απεξηφξηζην αξηζκφ ππεξεζηψλ κέζσ
ηεο πιαηθφξκαο CS HelpDesk θαη αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ησλ
ρξεζηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη νη νπνίεο ζα
θαηαγξάθνληαη απνινγηζηηθά ζηηο αλαθνξέο πνπ ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη.
Πξψην (Α’) επίπεδν ππνζηήξημεο: Σειεθσληθή θαη Σειεκαηηθή
ππνζηήξημε Παξνρή Σειεθσληθήο - Σειεκαηηθήο ππεξεζίαο γηα
άκεζε επίιπζε πξνβιήκαηνο ή άκεζεο βνήζεηαο, ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο (Π..) θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ.
πλεπψο, αθνξά ζέκαηα ηα νπνία επείγνπλ ή/θαη δελ
αληηκεησπίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα ρξήζεο. Η ππεξεζία
απηή, παξέρεηαη κφλν ζηνπο εθπαηδεπκέλνπο θαη ππεχζπλνπο
ρξήζηεο (KeyUsers) ηνπ Π.., νη νπνίνη έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ην
ζθνπφ απηφ. Σνλίδεηαη πσο ε ππεξεζία απηή, δελ αθνξά παξνρή
εθπαίδεπζεο ή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά αλάγθε γηα
άκεζε ιχζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η Σειεθσληθή θαη Σειεκαηηθή ππνζηήξημε
πεξηιακβάλεη ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Οκάδαο
Τπνζηήξημεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη αξκφδησλ ζηειερψλ ηεο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαζψο επίζεο ελέξγεηεο επίιπζεο
ζεκάησλ κέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (κε ρξήζε εηδηθνχ
ινγηζκηθνχ πρ. Teamviewer) ζηηο ππνδνκέο ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ
ΑΡΥΗ. Αθνξά πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ
θαηεγνξίεο: - Πιεξνθνξίεο - Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ. - Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πηζαλά
εκθαληζηνχλ θαηά ηελ θαλνληθή ρξήζε ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ. - Άκεζε
δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ιαζψλ ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ, ή /θαη ησλ
ρξεζηψλ ζηε ρξήζε ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

Απαηηείηαη
απνδνρή
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ε πεξίπησζε πνπ ε επίιπζή ηνπ ζέκαηνο αλακέλεηαη λα είλαη
καθξφρξνλε κπνξεί λα αθνινπζεζεί κηα άιιε ελδηάκεζε ιχζε
(workaround).
Σν αίηεκα θαηαγξάθεηαη ζηελ πιαηθφξκα αηηεκάησλ CS_Helpdesk
θαη ε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο αηηεκάησλ απνηειείηαη απφ ηηο
παξαθάησ πέληε (5) αιιεινεμαξηψκελεο θάζεηο δηαρείξηζεο:
- Καηαγξαθή / Καηαρψξηζε - Καηάζηαζε: Γελ έρεη μεθηλήζεη
- Γηεξεχλεζε Καηάζηαζε - Γηεξεχλεζε - Αμηνιφγεζε
- Τινπνίεζε αιιαγψλ - Καηάζηαζε: Πξνο παξαγσγή
- Γηαρείξηζε - Γηεθπεξαίσζε - Καηάζηαζε: Πξνο Δμέιημε
Τινπνίεζεο
- Δπίιπζε – Κιείζηκν - Καηάζηαζε: Έθιεηζε/Τινπνηήζεθε
Σν ππεχζπλν ηκήκα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα πξέπεη λα παξέρεη άκεζε
ηειεθσληθή/ηειεκαηηθή ππνζηήξημε, ζε πεξηπηψζεηο πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
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- Πιεξνθνξίεο - Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ Π.. εάλ απηφ θξηζεί
απαξαίηεην.
- Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ θαλνληθή ρξήζε ηνπ Π...
- Άκεζε δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ζθαικάησλ ησλ ρξεζηψλ, θαηά
ηελ ρξήζε ηνπ Π..
πγθεθξηκέλα, ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ
θαίξησλ απηψλ πξνβιεκάησλ, πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηε
ζπλέρεηα.
- Γηαπίζησζε δπζιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο, ή λέσλ αλαγθψλ, ή λέσλ απαηηήζεσλ γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Π.. θαη αλαθνξά ηεο ζηνπο νξηζκέλνπο
KeyUsers
- Ο KeyUser αλαθέξεη κέζσ ζπζηήκαηνο CSHelpDesk ην αίηεκα
ζηελ Οκάδα Τπνζηήξημεο ηεο Δηαηξείαο, γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ
ακεζφηεξε επίιπζή ηνπ. Παξάιιεια, πξνβαίλεη ζηελ δεκηνπξγία
“αλνηθηνχ αηηήκαηνο” ζην ζχζηεκα θαηαγξαθήο αηηεκάησλ ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη αμηνινγψληαο ην αίηεκα ην αλαζέηεη ζηελ Δηαηξεία.
- Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν νη Αηηήζεηο ζα είλαη απνδεθηέο απφ ην
RequestDesk, είλαη φιεο νη εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα σο
Παξαζθεπή θαη ψξεο απφ ηηο 8:30 π.κ. σο ηηο 16:30 κ.κ. Ωο ρξφλνο
παξαιαβήο απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ησλ Αηηήζεσλ πνπ απνζηέιιεη ν
ΔΡΓΟΓΟΣΗ θαηά ηε δηάξθεηα κε εξγαζίκσλ σξψλ, ζα ζεσξείηαη
ε ψξα 9:00 π.κ., ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά απφ ηελ
απνζηνιή ηεο Αίηεζεο.
- Ο ππεχζπλνο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ αμηνινγεί ηελ Αίηεζε, αλ ρξεηαζηεί
επηθνηλσλεί κε ηνλ ππεχζπλν ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ή κε ηνλ
εμεηδηθεπκέλν ρξήζηε, γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε
ηελ Αίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο.
- Δθφζνλ απηή πεξηέρεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ, αληαπνθξίλεηαη κε ηελ παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σερληθήο Οκάδαο Τπνζηήξημεο. Ο
ΑΝΑΓΟΥΟ δεζκεχεηαη λα πξνζπαζήζεη αλάινγα κε ηελ
θξηζηκφηεηα ηεο Αίηεζεο, λα δψζεη άκεζε ιχζε ή λα πξνηείλεη,
εθφζνλ είλαη δπλαηφλ θαη απνδεθηφ απφ ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ
ΑΡΥΗ, πξνζσξηλφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ Αηηήκαηνο.

ΝΑΙ

- Δθφζνλ θξηζεί απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φηη δελ ππάξρεη ζπκβαηηθή
ππνρξέσζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ Αηηήκαηνο, ελεκεξψλεη ηνλ
ππεχζπλν ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ.
o πξνρσξάεη ζηε πξνθνζηνιφγεζε θαη ηελ απνζηνιή αηηήκαηνο
έγθξηζεο δαπάλεο θαη ελεκεξψλεη θαηάιιεια ην ζχζηεκα ticketing
(εθθξεκεί έγθξηζε)
o εθφζνλ γίλεη απνδεθηή ε δαπάλε κε ηελ παξάιιειε δέζκεπζε
πνζνχ απφ ην ινγηζηήξην ε εηαηξεία πξνρσξάεη ζηελ πινπνίεζε
ηνπ αηηήκαηνο
o δηαθνξεηηθά ν ππεχζπλνο ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα ticketing ραξαθηεξίδνληαο ην αίηεκα σο
θιεηζηφ (ρσξίο έγθξηζε)

ΝΑΙ

- Ο αξκφδηνο ηερληθφο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ην
αίηεκα, δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη
ελεκεξψλεη θαηάιιεια ην ζχζηεκα ticketing. Αλ ππάξρεη αλάγθε
γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ηηο ππνβάιεη ή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
ticketing ή κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ή κέζσ email ζηνλ
ππεχζπλν ρξήζηε (δεκηνπξγφ ηνπ αηηήκαηνο).
- Σν ζχζηεκα απνζηέιεη ειεθηξνληθφ κήλπκα (email) ζε
πξνθαζνξηζκέλε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Ωο
ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηνπ αηηήκαηνο ζπκθσλείηαη ε εκεξνκελία
θαη ψξα απνζηνιήο απηνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο. Σν αίηεκα
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θαηαρσξίδεηαη ζην ζχζηεκα αηηεκάησλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ην νπνίν
ηα αξκφδηα ζηειέρε ελεκεξψλνπλ γηα ηελ πξφνδν επίιπζεο/
δηεπζέηεζεο.
- Ο ππεχζπλνο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ αμηνινγεί ηελ Αίηεζε, αλ ρξεηαζηεί
επηθνηλσλεί κε ηνλ ππεχζπλν ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ή κε ηνλ
εμεηδηθεπκέλν ρξήζηε, γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε
ηελ Αίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο.
Δθφζνλ απηή πεξηέρεηαη ζηηο δσξεάλ ππεξεζίεο ηεο ζχκβαζεο,
αληαπνθξίλεηαη κε ηελ παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Σερληθήο Οκάδαο Τπνζηήξημεο. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ
δεζκεχεηαη λα πξνζπαζήζεη αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα ηεο
Αίηεζεο, λα δψζεη άκεζε ιχζε ή λα πξνηείλεη, εθ΄ φζνλ είλαη
δπλαηφλ θαη απνδεθηφ απφ ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, πξνζσξηλφ
ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ Αηηήκαηνο.
- Ο αξκφδηνο ηερληθφο ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ην αίηεκα απφ ηνλ
ΑΝΑΓΟΥΟ, δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο,
παξέρνληαο ηειεθσληθή βνήζεηα ή ππνζηήξημε κέζσ
απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (κε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ) ζηηο
ππνδνκέο ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ.
- εκεηψλεηαη, πσο ζε πεξίπησζε πνπ ε επίιπζή ηνπ ζέκαηνο
αλακέλεηαη λα είλαη καθξφρξνλε, ζα πξέπεη λα δνζεί κηα
ελδηάκεζε/πξνζσξηλή ιχζε (workaround) θαη λα ελεκεξσζεί ε
θαηάζηαζε ηνπ αηηήκαηνο σο “Δθθξεκήο”. Δάλ σζηφζν
απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αιιάμεη ηελ
θαηάζηαζε ηνπ αηηήκαηνο σο “επηιπκέλν”.
- Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ Δηαηξεία φηη δελ ππάξρεη ζπκβαηηθή
ππνρξέσζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ Αηηήκαηνο, ελεκεξψλεη ηνλ
ππεχζπλν ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαη εθφζνλ ζπκθσλήζεη,
πξνρσξάεη ζηε πξνθνζηνιφγεζε θαη ηελ απνζηνιή αηηήκαηνο
έγθξηζεο δαπάλεο θαη ελεκεξψλεη θαηάιιεια ην ζχζηεκα ticketing
(εθθξεκεί έγθξηζε)
- Δθφζνλ γίλεη απνδεθηή ε δαπάλε κε ηελ παξάιιειε δέζκεπζε
πνζνχ απφ ην ινγηζηήξην ν ΑΝΑΓΟΥΟ πξνρσξάεη ζηελ
πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο δηαθνξεηηθά ν ππεχζπλνο ηεο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα ticketing
ραξαθηεξίδνληαο ην αίηεκα σο θιεηζηφ.
- Σειηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο δηεπζέηεζεο ελφο αηηήκαηνο ζην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ απνηεινχλ ηα
«Έθιεηζε (Τινπνηήζεθε)», «Έθιεηζε κε Έγθξηζε» θαη «Έθιεηζε
ρσξίο Έγθξηζε» (γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρξενχκελσλ αηηεκάησλ),
«Δθιεηζε (Απνξξίθζεθε). Ωο ρξνληθή ζηηγκή επίιπζεο ελφο
αηηήκαηνο ζπκθσλείηαη ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία έλα αίηεκα
ιακβάλεη θάπνην απφ ηα παξαπάλσ ζηάδηα ζην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. Κάζε θίλεζε ζρεηηθή κε
έλα αίηεκα παξάγεη ειεθηξνληθφ κήλπκα ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρεη νξίζεη ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ.
Δλαιιαθηηθά θαη εθφζνλ έρεη πινπνηεζεί απηνκαηηζκφο κέζσ
πξνγξακκαηηζηηθήο δηεπαθήο, ζα ιακβάλεη ρψξα απηφκαηε
ελεκέξσζε.
- Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο/ δηεπζέηεζεο εμνπζηνδνηεκέλα
ζηειέρε ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ζα κπνξνχλ λα έρνπλ
πξφζβαζε ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
νχησο ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θάζε εμέιημε
ζρεηηθή κε φια ηα αηηήκαηα ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
αλεμαξηήησο ζηαδίνπ.
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Όηαλ ηα αλαθεξφκελα δεηήκαηα ηεθκεξηψλνληαη σο πξνβιήκαηα
ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bugs) θαη δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ
απεπζείαο θαη θαηά κφληκν ηξφπν απφ ην πξψην επίπεδν
παξέκβαζεο, ζα πξνσζνχληαη ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ
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ΑΝΑΓΟΥΟΤ νη νπνίνη ζα δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε ιχζε είηε
επηηφπνπ είηε κέζσ απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο. Η απνζηνιή
ηερληθνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο επηηφπηα (on-site) γίλεηαη
αθνχ δηεξεπλεζεί θαη επηβεβαησζεί απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ φηη ε
επηηφπηα παξνπζία Σερληθνχ ηεο είλαη απαξαίηεηε θαη φηη, φιεο νη
πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο
επηηφπηα. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ εηδνπνηεί ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ γηα
ηελ επίζθεςε. Δλδεηθηηθά, νη πξνυπνζέζεηο απηέο αθνξνχλ:
Δπαξθήο δηεξεχλεζε πξνβιήκαηνο απφ νκάδα ηεο θαηαζθεπήο
ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ λέσλ πιηθψλινγηζκηθψλ, παξνπζία ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ ηεο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (Τπνδηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θιπ).
Β2. Γεχηεξν (Β’) επίπεδν ππνζηήξημεο: Δπηηφπηα παξέκβαζε
Όηαλ ηα αλαθεξφκελα δεηήκαηα ηεθκεξηψλνληαη σο πξνβιήκαηα
ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bugs) θαη δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ
απεπζείαο θαη θαηά κφληκν ηξφπν απφ ην πξψην επίπεδν
παξέκβαζεο, ζα πξνσζνχληαη ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ νη νπνίνη ζα δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε ιχζε επηηφπνπ.
- Η απνζηνιή ηερληθνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο επηηφπηα
(on-site) γίλεηαη αθνχ δηεξεπλεζεί θαη επηβεβαησζεί απφ ηνλ
ΑΝΑΓΟΥΟ φηη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο επηηφπηα. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ εηδνπνηεί ηελ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ γηα ηελ επίζθεςε.
- Δλδεηθηηθά, νη πξνυπνζέζεηο απηέο αθνξνχλ:
o Δπαξθήο δηεξεχλεζε πξνβιήκαηνο απφ νκάδα ηεο θαηαζθεπήο
ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ λέσλ πιηθψλινγηζκηθψλ, παξνπζία ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ ηεο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (ηκήκα Πιεξνθνξηθήο, ηκήκα
Δξγαζηεξίσλ, θιπ)
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
βιάβεο, ην πξνζσπηθφ ζπκπιεξψλεη Γειηίν Σερληθήο Τπνζηήξημεο
πνπ αλαθέξεη ηε βιάβε φπσο απηή αλαθέξζεθε αξρηθά, ηε ιχζε
πνπ δφζεθε, ελψ παξάιιεια θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηεο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, ηελ εκεξνκελία άθημήο ηνπ θαη ην ρξφλν
αλαρψξεζήο ηνπ. Σν έγγξαθν, αθνχ ζπκπιεξσζεί, ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ ηνπηθά ππεχζπλν πιεξνθνξηθήο θαη θάζε πιεπξά
(ΔΡΓΟΓΟΣΗ θαη ΑΝΑΓΟΥΟ) θξαηά απφ έλα ππνγεγξακκέλν
αληίγξαθν, βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ ηεξεί ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζχκθσλα κε
ην πξφηππν BSENISO 9001:2008
Δθπαίδεπζε:
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηνξγαλψλεη πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ζηα ζηειέρε πνπ ζα ππνδεηρζνχλ
απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηελ απνδνηηθή ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Σα
πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ζαλ ζηφρν λα απνθηήζνπλ νη ρξήζηεο ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο εθείλεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηε ζσζηή
θαη ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηφζν ζε ηερληθφ φζν θαη ζε
ιεηηνπξγηθφ επίπεδν θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ ηεο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ. Η εθπαίδεπζε ζα γίλεηαη ηειεκαηηθά θαη
ζα είλαη δηάξθεηαο κίαο (1) εκέξαο (ήηνη 6 ψξεο εθπαηδεπηή) αλά
εμάκελν. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχλ αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηφπηλ
ζπλελλφεζεο δχν εκεξήζηα ζεκηλάξηα ζηνπο ρψξνπο ηνπ πειάηε,
έλα γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη έλα γηα ηνπο απινχο ρξήζηεο ζε
ζέκαηα πνπ ζα έρνπλ πξνζπκθσλεζεί. ε πεξίπησζε πνπ ν
ΔΡΓΟΓΟΣΗ απνθαζίζεη λα πξνβεί ζε πξφζζεηε εθπαίδεπζε ν
ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ παξέρεη έλαληη ηνπ
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επηζπλαπηφκελνπ θαηαιφγνπ ππεξεζηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο
κπνξνχλ εθφζνλ ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ ην επηζπκεί λα αζξνηζηνχλ ζε
εηήζηα βάζε θαη λα αμηνπνηεζνχλ καδηθά.Η εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ επηθεληξψλεηαη ζηα παξαθάησ ζεκεία:
- Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ επί φισλ ησλ αιιαγψλ βειηηψζεσλ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζα
παξέρεηαη, εθφζνλ απαηηείηαη, δσξεάλ είηε ζηελ έδξα ηνπ
Ννζνθνκείνπ είηε ηειεκαηηθά ζε εξγάζηκεο κέξεο κε ηελ
παξάιιειε απνζηνιή ηεο απαξαίηεηεο ηεθκεξίσζεο,
- Πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη εθφζνλ
δεηεζεί απφ ην ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ζχκθσλα κε ηελ ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ .
πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε:
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ πξέπεη λα παξέρεη, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο, ηελ
ηερληθή ηνπ άπνςε θαη ζπκκεηέρεη κε εθπξφζσπν ηνπ ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ αλαβάζκηζε ή
ηξνπνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ.
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Γ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΟΓΟΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Αληίγξαθα αζθαιείαο (Backup)
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο
Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ νξζή ιήςε ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο.
ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο
λα ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ησλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηα νπνία
ιακβάλνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ.
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Δπαλαθνξά (Restore)
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εθηειεί ζελάξην επαλαθνξάο ηνπ
Π θαη λα ειέγρεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
εηεζίσο.
Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα νξίζεη ηνπο ρξφλνπο θαη ηεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ο ΔΡΓΟΓΟΣΗ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη θαη λα δηαζέζεη ηελ
απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
παξαπάλσ.
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Σεθκεξίσζε
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαιείηαη λα παξαδψζεη ζην ΔΡΓΟΓΟΣΗ πιήξε
ηεθκεξίσζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ
ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο:
- Δγρεηξίδηα ρξήζηε (usermanuals) ηα νπνία ζα πεξηγξάθνπλ
αλαιπηηθά ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Π, ηελ
πινήγεζε ηνπ ρξήζηε, ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ θιπ.
- Οδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ξφινη ρξεζηψλ,
δηαρείξηζε θσδηθψλ, δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θιπ).
- ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πεξηφδνπ
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ζα δηαηίζεληαη αληίηππα φισλ ησλ
κεηαβνιψλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ή επαλεθδφζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ
ρσξίο πξφζζεην θφζηνο
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Γ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
Αλαθνξέο & Γείθηεο: ε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο αλαθνξέο
ηνπ πκβνιαίνπ, ν Αλάδνρνο ζα εθδίδεη ηξηκεληαία αλαθνξά, ζηελ
νπνία ζα απνηππψλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ θνξέα θαη ε θαηαγξαθή
ησλ αηηεκάησλ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξέρεη
κεληαίεο ή ηξηκεληαίεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε: - Σνλ αξηζκφ ησλ
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θιήζεσλ ή αηηεκάησλ πνπ εμππεξεηήζεθαλ - Σελ πνξεία εμέιημεο
ησλ αηηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο - Σηο
επηηφπηεο επηζθέςεηο, εθφζνλ ππάξρνπλ - Σηο αλαβαζκίζεηο αλά
ππνζχζηεκα, εθφζνλ ππάξρνπλ
Όξνη & Υξφλνη απφθξηζεο:
ΑΠΟΚΡΙΗ: - Σν 80% ησλ αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ θιήζεσλ,
tickets), ζα απαληψληαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ην αξγφηεξν ζε 4ψξεο
εληφο Κ.Ω.Κ. - Σν 100% ησλ αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ θιήζεσλ,
tickets), ζα απαληψληαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ην αξγφηεξν ζε 8
ψξεο εληφο Κ.Ω.Κ.
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ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΦΑΛΜΑΣΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ: - Σν 100% ησλ
αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, tickets), πνπ αθνξνχλ
ζθάικαηα εθαξκνγψλ (bugs) θαη πξνβιήκαηα κε επζχλε
ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ζηελ θαηεγνξία ηνπ Δπείγνληνο) ζα δηεπζεηνχληαη
απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ άκεζα (κε ηελ άκεζε αλάζεζε ζηειερψλ ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ ηεο
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ), έσο ηελ νξηζηηθή επίιπζε. - Σν 100%
ησλ αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, tickets), πνπ αθνξνχλ
ζθάικαηα εθαξκνγψλ (bugs) θαη πξνβιήκαηα κε επζχλε
ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ζηελ θαηεγνξία ηεο Τςειήο νβαξφηεηαο) ζα
δηεπζεηνχληαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ην αξγφηεξν ζε είθνζη ηέζζεξηο
(24) ψξεοεληφο Κ.Ω.Κ. - Σν 100% ησλ αηηεκάησλ (ηειεθσληθψλ
θιήζεσλ, tickets), πνπ αθνξνχλ ζθάικαηα εθαξκνγψλ (bugs) θαη
πξνβιήκαηα κε επζχλε ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ζηελ θαηεγνξία ηεο Μέηξηαο
νβαξφηεηαο) ζα δηεπζεηνχληαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ην αξγφηεξν
ζε κία (1) εβδνκάδα εληφο Κ.Ω.Κ. - Σν 100% ησλ αηηεκάησλ
(ηειεθσληθψλ θιήζεσλ, tickets), πνπ αθνξνχλ ζθάικαηα
εθαξκνγψλ (bugs) θαη πξνβιήκαηα κε επζχλε ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ζηελ
θαηεγνξία ηεο Υακειήο νβαξφηεηαο) ζα δηεπζεηνχληαη απφ ηνλ
ΑΝΑΓΟΥΟ ην αξγφηεξν ζε έλα (1) κήλα εληφο Κ.Ω.Κ.
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ΔΠΙΠΔΓΑ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ (Δπζχλε
ΑΝΑΓΟΥΟΤ): - Δπείγνλ: Απαηηείηαη άκεζε επέκβαζε. Αθνξά
πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ
ιεηηνπξγία κέξνπο ή/θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ή/θαη δελ
επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ αζζελψλ ζην ζχλνιν
ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. - Τςειή: Απαηηείηαη ηαρεία
επέκβαζε. Αθνξά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θξίζηκεο
ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΟ, ρξνληθά επαίζζεηεο πνπ
ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ΑΝΑΓΟΥΟ. - Μέηξηα: Απαηηείηαη επέκβαζε. Αθνξά πξνβιήκαηα
πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κε θξίζηκεο ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ, φρη ρξνληθά επαίζζεηεο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ
ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. - Υακειή:
Γίρσο ζεκαληηθφ αληίθηππν. Αθνξά πξνβιήκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζε κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ, δίρσο αληίθηππν ζηελ νκαιή θαη αδηάιεηπηε
ιεηηνπξγία ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΗ.

ΝΑΙ

ην ρξφλν εθηφο ιεηηνπξγίαο (downtime) δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ
νη πξνβιεπφκελεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. ε ζέζε εθηφο
ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ηελ ιήμε ηνπ σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο), νη δηαθνπέο ιφγσ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, νχηε νη
απαηηνχκελεο δηαθνπέο γηα αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ
ινγηζκηθνχ πνπ δελ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίιπζε ιεηηνπξγηθνχ
πξνβιήκαηνο. Δπίζεο νη εμαηξέζεηο γηα ηελ πξνζπκθσλεκέλε
δηαζεζηκφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβάλνπλ

ΝΑΙ
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ηα θάησζη:
- Πξνθαζνξηζκέλε ζπληήξεζε γηα ηελ νπνία ν Δξγνδφηεο
εηδνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαδηθαζίεο
ζπληήξεζεο,
- ηακάηεκα ή βιάβε πνπ πξνθιήζεθε απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε
ρξήζε ησλ εμππεξεηεηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ
Έξγνπ.
- Πξφβιεκα πνπ δελ νθείιεηαη ηεθκεξησκέλα ζε ζθάικα
ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bug)
ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ, εμ
αηηίαο έθηαθηνπ, ζεκαληηθνχ θαη επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ βιάβεο
ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ,
είηε έθηαθηε ππνζηήξημε γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ ζηειέρε ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηηο θαζεκεξηλέο πέξαλ ησλ Κ.Ω.Κ. ή ζε
αββαηνθχξηαθν ή αξγία, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί, ρσξίο απηφ λα απνηειεί
ζπκβαηηθή ηνπ ππνρξέσζε.
Σα δεδνκέλα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην νπνηνδήπνηε ππνζχζηεκα ηνπ
ΠΡΟΪΟΝΣΟ ζηελ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ θαη ζπλεπψο ν
ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο, φπνηε πξνθχςεη αλάγθε, λα
απνδψζεη ζην ΔΡΓΟΓΟΣΗ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή, φπσο αθξηβψο είλαη απνζεθεπκέλα κε βάζε ηε
δηάξζξσζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε
πνπ ν ΔΡΓΟΓΟΣΗ επηζπκεί νπνηνπδήπνηε είδνπο επεμεξγαζία
γηα ηελ παξνρή ησλ δεδνκέλσλ ζε άιιε κνξθή, ζα ππνβιεζεί
ζρεηηθή πξνζθνξά απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, κε βάζε ηηο απαηηνχκελεο
αλζξσπνεκέξεο εξγαζίαο

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Πίλαθεο απνηχπσζεο ΟΠΝ ΑΚΛΗΠΙΟ &
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ
Οη ππεξεζίεο γηα ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα
Ννζνθνκείνπ ΑΚΛΗΠΙΟ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο: 1. Τπεξεζίεο
ππνζηήξημεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγψλ
ινγηζκηθνχ,2. Τπεξεζίεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο - ππνζηήξημεο
ρξεζηψλ, 3. Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ησλ
εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχπνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζπλνπηηθά θαη ηα
παξαθάησ: (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ησλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο), γηα φια ηα
ππνζπζηήκαηα πνπ ην ζπγθξνηνχλ θαη δηαθξίλνληαη ζηα αθφινπζα
ππνζπζηήκαηα: (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2
ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο)

Απαηηείηαη
απνδνρή

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αιιά θαη ηελ ζπλερή
ελαξκφληζε κε ηηο εμειίμεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ, o Αλάδνρνο ζα
πξέπεη λα πιεξνί θαη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: - Πξέπεη λα
έρεη Πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 θαη λα πξνζθνκίζεη ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. - Πξέπεη λα έρεη Πηζηνπνίεζε θαηά ISO
27001 θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. - Να
δηαζέηεη ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηερλνγλσζία. Γηα ην ζθνπφ απηφ
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε αληηγξάθσλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ
ζπληήξεζεο (Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο θιπ) φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθφ ίδην κε απηφ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην
Ννζνθνκείν. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πξνζθνκηζηνχλ νη
ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο επί πνηλή
απνθιεηζκνχ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή
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ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλν ζηνΝνζνθνκείν, φηη έρεη εμνπζηνδνηήζεη ηνλ
ππνςήθην Αλάδνρν λα παξέρεη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο.

Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων:
1. Στιλθ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι
επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
2. Στιλθ ΑΡΑΙΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί:
- Θ λζξθ “ΝΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον
προμθκευτι. Για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει «ΝΑΙ» ςε τίτλο απαιτιςεων ο οποίοσ αναλφεται ςε
επιμζρουσ χαρακτθριςτικά κεωρείται ότι θ απαίτθςθ περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά
και πρζπει να δοκεί απάντθςθ για το κακζνα χωριςτά. Θ ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν
υπάρχει επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ του κάκε ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ.
3. Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ
Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προμθκευτι που κα ζχει:
- Τθν ζνδειξθ “ΝΑΙ” εάν από τθν προςφορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι ι
αναλαμβάνεται θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΟΧΙ” ςε αντίκετθ περίπτωςθ.
- Μία τιμι (π.χ. αρικμθτικι) από τθν οποία κα προκφπτει εάν ικανοποιείται ι όχι θ αντίςτοιχθ
προδιαγραφι.
- Ανάπτυξθ ηθτοφμενων ςτοιχείων.
4. Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ
Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά κελί, ςε άλλα ςθμεία τθσ
προςφοράσ, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ι φωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, δθμοςιεφματα κ.λ.π. από τα
οποία τεκμθριϊνονται και αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ
προςφοράσ. Ανάλογα φαίνεται οτιδιποτε άλλο ηθτείται από τθν Υπθρεςία (Βεβαίωςθ, μελζτθ,
διλωςθ, πρόγραμμα πιςτοποίθςθ κ.λ.π.). Επιςθμαίνεται ότι απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν
αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ
μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι. Οι παραπομπζσ κα γίνονται ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ. Γενικζσ αναφορζσ ι αςαφείσ παραπομπζσ δφναται να αποτελζςουν λόγο απόρριψθσ τθσ
προςφοράσ. Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ και θ αντίςτοιχθ παραπομπι, ςε όλα τα
ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.

Tα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Σερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο
Αξηζκόο Γηαθήξπμεο:

Γ/με 22 /19 (Αξ πζηήκαηνο 81976)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω
πίνακα :
α/α

Ρεριγραφι

1

Ρεριγραφι……
Εμπ. Κωδικόσ …

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Τιμι
Μονάδασ

Μερικό
Σφνολο
(χωρίσ
ΦΡΑ )

Ροςοςτό
ΦΡΑ

Σφνολο
δαπάνθσ με
ΦΡΑ

Κωδικόσ
Ραρατθρθτθρίου

GMDN
ΕΚΑΡΤΥ

2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΤΠΟΔΕΚΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΚΚΩΝ ΕΠΚΣΟΛΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ –ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΚΚΗ ΕΠΚΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα

………………………….

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK

fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………

ΕΥΩ. …………………………………
Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Κωνίασ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΚΟ – ΠΑΣΗΚΩΝ
ΤΜΘΜΑ :OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι
του ποςοφ των ….. ΕΥΩ και ολογράφωσ) υπζρ τθσ εταιρείασ ………………… Δ/νςθ ………………… δια τθ
ςυμμετοχι τθσ εισ τον Διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………/……… για τθν προμικεια ………………
ςφμφωνα με τθ με αρ. …./…. Δ/ξι ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………
(ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ : Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ\ξθ).
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.-

ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΚΚΗ ΕΠΚΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………..
Κατάςτθμα
………………………….
(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK
fax )
Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………
ΕΥΩ. …………………………………
Ρροσ
Γενικό Νοςοκομείο Ν Κωνίασ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΚΟ – ΠΑΣΗΚΩΝ
ΤΜΘΜΑ: OIKONOMIKOY
ΓΑΦΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αγίασ Πλγασ 3-5 Ν Ιωνία
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ………… ΕΥΩ ………..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και υπζρ τθσ εταιρείασ
………………Δ/νςθ ………… μζχρι του ποςοφ των …….. ΕΥΩ (και ολογράφωσ) το οποίο καλφπτει το 10%
τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΡΑ εκ …………. ΕΥΩ για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με
αρικμό …… ςφμβαςθσ που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια … ……. για κάλυψθ των αναγκϊν τθσ
με αρ. …… Δ/ξθσ ςτο …..
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο
και ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που
ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.-

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ε
1 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ – ΠΑΣΗΙΩΝ

ΑΡ ΤΜΒΑΗ

ΤΜΒΑΗ (πνζoχ :

€ κε ΦΠΑ )

Για τθν ανάκεςθ τθσ ςυντιρθςθσ – τεχνικισ υποςτιριξθσ του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ "ΑΣΚΛΘΡΙΟΣ HOSPITAL” που είναι εγκατεςτθμζνο ςτο Νοςοκομείο.
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Αϋ ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΑ
Χρονολογία κατάρτιςθσ : ……………………….
Τόποσ κατάρτιςθσ :
Στα γραφεία του Κωνςταντοποφλειου Γενικοφ Νοςοκομείου Ν Ιωνίασ
Θμερομθνία λιξθσ : …………………………….. με δικαίωμα μονομεροφσ δίμθνθσ παράταςθσ
Συμβαλλόμενοι :
1.Ο ………………………………………….
Διοικθτισ του Νοςοκομείου νόμιμοσ εκπρόςωποσ
Κωνςταντοποφλειου Νοςοκομείου Ν. Ιωνίασ καλοφμενοσ ςτο εξισ “Νοςοκομείο” και

του

2.Θ εταιρεία ……………………………………………...νόμιμα εκπροςωποφμενθ από ………………………………………
καλοφμενθ ςτο εξισ “Ρρομθκευτισ”
Βϋ ΟΟΙ
Το “Νοςοκομείο” ζχοντασ υπόψθ :
1.Tθν αρικμ 22/19 διακιρυξθ του ανοικτοφ δθμόςιου θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ
τθσ ςυντιρθςθσ – τεχνικισ υποςτιριξθσ του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
“ΑΣKΛΘΡΙΟΣ HOSPITAL” που είναι εγκατεςτθμζνο ςτο Νοςοκομείο .
2.Τθν από ……………… ( Συν Θζμα ) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία κατακυρϊκθκε
το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ .
3. Τθν από ……………( Συν Θζμα ) απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκαν τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τθσ μειοδότριασ εταιρείασ
ανακζτει
ςτον “Ρρομθκευτι” τθν προμικεια των προϊόντων που αναφζρονται και περιγράφονται αναλυτικά
ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ με τουσ παρακάτω όρουσ:

Α Ρ Ι Ρ Ο 1ο
ΠΡΟΙΕΜΚΕ / ΠΑΡΑΔΟΗ / ΚΤΡΩΕΚ
1. Ο “Ρρομθκευτισ” οφείλει να παραδίδει τα ςυμβατικά είδθ με μζριμνα και δαπάνεσ του, μζχρι και
μζςα τθν αποκικθ του Νοςοκομείου Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα παραγγελίασ από τθν επομζνθ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ αντικειμενικισ αδυναμίασ (π.χ ανωτζρασ βίασ κ.τ.λ ) εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ του
αυτισ , οφείλει να ενθμερϊνει αμζςωσ το Νοςοκομείο και να δικαιολογεί τθν αδυναμία του
Αν ο Ρρομθκευτισ αδυνατεί να εκτελζςει τθν παραγγελία μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία για
οποιοδιποτε λόγο και το Νοςοκομείο λόγω ανάγκθσ δεν ανεχκεί τθν κακυςτζρθςθ , τότε το τελευταίο
δικαιοφται να αγοράςει το είδοσ από άλλθ πθγι και ο “Ρρομθκευτισ” υποχρεοφται να καταβάλλει
τθν τυχόν διαφορά τιμισ και οποιαδιποτε άλλθ πρόςκετθ επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου .Το ίδιο
ιςχφει και ςτθ περίπτωςθ ρθτι ι ςιωπθρισ άρνθςθσ του προμθκευτι να εκτελζςει τθν παραγγελία
Θ παραγγελία των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται τμθματικά ανάλογα
με τισ ανάγκεσ του
Νοςοκομείου το οποίο δεν υποχρεοφται να εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ .
ΑΡΙΡΟ 2ο
ΠΛΗΡΩΜΗ / ΚΡΑΣΗΕΚ
Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται μετά από τθν από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι
παραλαβι των υλικϊν.
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Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από το νοςοκομείο εξιντα (60)
θμζρεσ από τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν το νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο
και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο .
Για τα νοςοκομεία εφαρμόηεται το άρκρο 5 του Ν 2955/01
Για τθν εξόφλθςθ ο “Ρρομθκευτισ” κα προςκομίηει
1.Τιμολόγιο
2.Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ αν το ποςό υπερβαίνει τα 300 ευρϊ.
Τον “Ρρομθκευτι” κα βαρφνουν
α) Ροςοςτό 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ πλζον χαρτ 3% (πλζον20% ειςφορά υπζρ ΟΓΑ επϋαυτοφ)
β) Ροςοςτό 0,07 % υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ πλζον χαρτ 0,07% (πλζον 0,07% ειςφορά υπζρ ΟΓΑ επϋαυτοφ)
γ) Ροςοςτό 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ
δ) Φόροσ 4% για προμικειεσ και 8% για παροχι υπθρεςιϊν

ΑΡΙΡΟ 3ο
ΕΓΓΤΗΕΚ
Ο “Ρρομθκευτισ” για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε τθν αρ………………………….
εγγυθτικι επιςτολι / γραμμάτιο ……………………..
Ροςοφ ευρϊ ……………… θ οποία κα επιςτραφεί ςτον δικαιοφχο μετά τθν εκπλιρωςθ όλων των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
ΑΡΙΡΟ 4ο
Για ότι δε ρυκμίηεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ κα ιςχφουν οι όροι τθσ αρικμ. 22/19 Διακιρυξθσ του
“Νοςοκομείου” και θ κείμενθ ςχετικι νομοκεςία.
ΑΡΙΡΟ 5ο
ΓΕΝΚΚΟΚ ΟΡΟΚ
1.Εκτόσ των νομίμων και ςυμβατικϊν απαγορεφςεων , απαγορεφεται ςτον προμθκευτι να εκχωριςει
τθν χορθγία ςε οποιονδιποτε τρίτο, να ενεχυριάςει ι να μεταβιβάςει οποιαδιποτε απαίτθςθ
απορρζει από τθν παροφςα ςφμβαςθ χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του νοςοκομείου.
Από τθν απαγόρευςθ αυτι εξαιροφνται οι τράπεηεσ που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα και οι Α.Ε
διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.
Στισ περιπτϊςεισ που εκδοκεί ζνταλμα και επιταγι ςτο όνομα του προμθκευτι, υποχρεοφται ο
προμθκευτισ να αποδϊςει τα ποςά των τιμολογίων που ζχει ειςπράξει κα είναι εκχωρθμζνα, ςτισ
τράπεηεσ και ςτισ Α.Ε διαχείριςθσ απαιτιςεων που διζπονται από τισ διατάξεισ του παραπάνω νόμου,
με τουσ οποίουσ ζχει ςυναφκεί θ μεταξφ τουσ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ. Στθν περίπτωςθ που τα
τιμολόγια είναι ενεχυριαςμζνα να αναγράφεται θ τράπεηα ι το πιςτωτικό ίδρυμα που ζχουν
ενεχυριαςκεί ςε εμφανζσ ςθμείο του τιμολογίου.
2. Ο “Ρρομθκευτισ” δθλϊνει και ςυνομολογεί ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων και περιοριςμϊν τθσ
ςφμβαςθσ αυτισ και ότι με βάςθ αυτοφσ και μόνο κα λφνεται κάκε διαφορά ι αμφιςβιτθςθ και κάκε
διζνεξθ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία.
Επίςθσ ςυμφωνείται ότι για κάκε τροποποίθςθ όρου τθσ ςφμβαςθσ , πρόςκετθ ςυμφωνία , παροχι
διευκόλυνςθσ , παράταςθ χρόνου εκτζλεςθσ κ.λ.π. δεν μποροφν να αποδειχκοφν παρά μόνο ζγγραφα
και αποκλείεται κάκε άλλο μζςο απόδειξθσ .
3.Θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια ςε περίπτωςθ που αναδειχκεί χορθγθτισ από τθ 1θ ΥΡΕ Αττικισ ι
άλλθ Κεντρικι Υπθρεςία .
ΑΡΙΡΟ 6ο
ΤΜΒΑΣΚΚΑ ΕΚΔΗ
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Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
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