
   
 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ                                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ)   
 (Απόφαση Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ αρ. 1353 της συνεδρίασης αριθμ. 272/10.11.2016) 

 
Προϋπολογισμός δαπάνης : € 59.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Ημερομηνία  
 

Ημέρα  Ώρα 
  
 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) 

29/11/2016  Τρίτη  12:00  Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. 
Συγγρού 3ος όροφος 

 
Χρονική διάρκεια του Έργου: 8 εβδομάδες  

     
 

 

 

Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης 
                      Πρόεδρος Δ.Σ. &   

            Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα 
info@idika.gr  ·  www.idika.gr 

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,  16/11/2016 
Τηλέφωνο: 210-9282154,436 
Φαξ: 210-9214375                    Αρ. Πρ: 9833 
E-mail: kolovou@idika.gr  
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Α΄ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) για τις ανάγκες της  προκηρύσσει συνοπτικό 
διαγωνισμό, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(ΕΦΚΑ) όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 
59.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  
άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.  

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 
περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας Διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)  
 
2.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 127 του ν. 4412/2016.  
Για το παραδεκτό της ασκήσεως της ενστάσεως απαιτείται με την κατάθεση αυτής και η 
προσκόμιση καταβολής παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το εν τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της συμβάσης.  
 
2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις 
όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική 
επάρκεια και εμπειρία.  
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους 
αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, τα τεχνικά φυλλάδια/εγχειρίδια 
επιτρέπεται να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. Δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται 
σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.  

 
Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, με την προσφορά του ή 
με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους όρους της παρούσης, 
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εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται 
να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, 
να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν. 
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας /ένωσης ευθύνονται έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην 
κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της 
σύμβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της, 
προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή 
δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες 
απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του Ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί: 
Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)   
Β) στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 
Γ)  Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό 
αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή, νέο πλήρες 
αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Προκήρυξης μέχρι τις 23/11/2016  και ώρα 12:00.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που 
θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή 
fax) το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 
υποβολή προσφορών, εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. Τα ερωτήματα 
υποβάλλονται εγγράφως χωρίς να μπορεί κανένας προσφέρων σε οποιαδήποτε περίπτωση 
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 
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Δεδομένου ότι η διακήρυξη διατίθεται με ηλεκτρονικό τρόπο, οι παραλήπτες της 
Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των 
ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο 
όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ –Λ. Συγγρού 97 & 
Λαγουμιτζή 40 -3ος όροφος ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών. Οι προσφορές 
θα πρέπει να παραδοθούν στο πρωτόκολλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι την 29/11/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 
12:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η 
διακήρυξη δεν θα γίνονται δεκτές αλλά θα επιστρέφονται. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
6.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τα 
παρακάτω κριτήρια επιλογής βάσει του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 και λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο  κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.  

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και 
μέσα ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του έργου.  Συγκεκριμένα ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει: 

- Να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίηση ISO 
9001:2008 την οποία θα καταθέσει (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών). 

- Να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και  
πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013 την οποία θα καταθέσει (εντός του φακέλου 
Δικαιολογητικών).   

 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση Ένωσης θα πρέπει κάθε μέλος της Ένωσης να 
διαθέτει και να καταθέσει (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών) τις 
προαναφερθείσες πιστοποιήσεις. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και 
αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου 
προϋπολογισμού, μεγέθους και πολυπλοκότητας εφαρμογών με το υπό ανάθεση 
Έργο.  Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ή να συντηρεί 
τουλάχιστον ένα (1) ή περισσότερα έργα που καλύπτουν κάθε έναν από τους 
παρακάτω τομείς: 

- Ανάπτυξη και ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας 
(μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων χρηστών ≥ 500 χρήστες) 

- Υλοποίηση portal & web εφαρμογών μεγάλης κλίμακας (μεγάλος αριθμός 
ταυτόχρονων χρηστών ≥ 500 χρήστες) 
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 Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του φακέλου 
Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

2.1 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε (είτε μόνος 
του είτε ως μέλος Ένωσης) ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη 
και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. 

 Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια 
Δημόσια Αρχή.  

 Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε 
του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

 

 Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

 

Α

/

Α 

ΠΕΛΑΤΗΣ     ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕ-

ΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

  ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙ-

ΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος &  

ημ/νία) 

         

 όπου  

 «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο 
παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου 
Αναδόχου 

 Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό 
ανάθεση έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, 
θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. 

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας έργα πληροφορικής στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης που 
να περιλαμβάνουν εκκαθάριση δεδομένων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων με 
αθροιστικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 2.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  

4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου που διαθέτει 
εμπειρία στις παρακάτω ενότητες εργαλείων:  

 

 Εμπειρία σε SQL, Oracle PL/SQL, Oracle ODI.  Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να 

έχουν χρησιμοποιηθεί σε έργο εκκαθάρισης δεδομένων (Data-Cleansing) 

μεγάλων ασφαλιστικών οργανισμών.  

 Άριστη γνώση του περιβάλλοντος Oracle ADF. 

 Άριστη γνώση της διαχείρισης μεγάλων βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον 

Oracle 
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Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών) 
βιογραφικά της προτεινόμενης Ομάδας Έργου καθώς και αποδείξεις για την 
ικανοποίηση των ζητούμενων μεγεθών με κάθε πρόσφορο τρόπο (πχ συμβάσεις, 
πρωτόκολλα παραλαβής κλπ).      

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής της παρ. 7.1 & 7.2 (συμπληρωματικά προς τα ως άνω).       

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή 
αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.   

 
6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω (παρ. 6.1) προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7.1 «Εγγύηση Συμμετοχής» και 
της παραγράφου 7.2 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 Οι υποψήφιοι όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 
που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα 
παρακάτω αδικήματα: 
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος. 

 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών μελών της Ένωσης και στην παρλαγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000. 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές  
δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας , κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. 

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της , καθώς και για την 
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αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013. 

 Όσοι τελούν υπό πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση, ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, ή από το δικαστήριο, ή διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

 Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των 
φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους 
όσο και του Ελληνικού Δικαίου 

ΑΡΘΡΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

7.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 
ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
δηλαδή να λήγει στις  30/6/2017. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο 
μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης με την υπογραφή της σύμβασης, ενώ 
στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της Κατακύρωσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωμα.  
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της ή παρέχει ψευδή στοιχεία σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 73 έως 78 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ 
της παρούσας διακήρυξης 

7.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην 
ελληνική γλώσσα σε πρωτότυπα τα παρακάτω των 1 & 2 παραγράφων δικαιολογητικά 
συμμετοχής. 
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Επισημαίνεται ότι: 
α) Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή 

αποκλεισμού από επικυρωμένη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
β)   Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής για όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του 

Ν.1599/1986 που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  
Γ)  Τα δημόσια έγγραφα δεν απαιτείται να φέρουν επικύρωση όταν είναι αντίγραφα εκ 

του πρωτοτύπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται να φέρουν θεώρηση από 
Δικηγόρο όπως και τα πάσης φύσεως ιδιωτικά έγγραφα.     

 
1. Γενικά δικαιολογητικά συμμετοχής: 
1.1 Αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αυτού 
που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). 
1.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία: 
i. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της,  
ii. Ότι όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και γενικότερα οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο 
φάκελο της προσφοράς είναι αληθή. 
1.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία: 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 
α). Δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 (του Ν.4412/2016) για 
τις οποίες ο οικονομικός φορέας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλειστεί όπως περιγράφεται 
στο άρθρο 6.2 της παρούσας.   
β). Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στην παρ. 6.1 βάσει 
του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 
iii. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από 
την παρούσα διακήρυξη. 
iv. Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή 
της κρίσης της Επιτροπής. 
v. Να δηλώνεται εάν ισχύουν ή όχι τυχόν νομικοί περιορισμοί για την λειτουργία της 
επιχείρησης και εάν του έχει επιβληθεί ή όχι ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η 
ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται 
υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
1.4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου 
1.5 Παραστατικό εκπροσώπησης σε πρωτότυπο εντός φακέλου δικαιολογητικών και σε 
αντίγραφο το οποίο θα προσκομίζεται με την παράσταση του εκπροσώπου στο άνοιγμα 
των προσφορών. (Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό τους). 

 
2. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση: 
(α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες 
2.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 
ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι 
προεκτεθέντες στο άρθρο 6.2 λόγοι αποκλεισμού. 
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(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 
2.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στο άρθρο 6.2 λόγοι 
αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του. Ειδικά για τον 3ο  λόγο 
αποκλεισμού (αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αναφερόμενα ποινικά 
αδικήματα), η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν 
συντρέχει προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα για τους Ομόρρυθμους εταίρους 
και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και για τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Α.Ε. Προκειμένου για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για το νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

2.3 Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως 
ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η 
νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το 
νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

2.4 Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, συμβολαιογραφικό 
έγγραφο εκπροσώπησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των 
προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή 
του παρισταμένου η οποία θα περιλαμβάνεται σε πρωτότυπη μορφή μέσα στο φάκελο 
δικαιολογητικών και θα προσκομίζεται αντίγραφο κατά την παράσταση. 

2.5 Πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου της εταιρείας, ή απόφαση των 
Διαχειριστών με την οποία:  
α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό  
β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει όλα τα έγγραφα του 
διαγωνισμού  
Οι διαγωνιζόμενοι φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν τέτοιο πρακτικό  

 
(γ) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Υποψηφίων 
Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) 
και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα 
αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
 
2.6 Έγγραφο ή Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) του 
διοικούντος οργάνου κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές 
εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας. 

2.7 Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: 
α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο 
Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας  
β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας  
γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή  
δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην 
Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς  
ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader)  
στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της. 
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Το συμφωνητικό συνεργασίας (παρ. 2.7), επί ποινή αποκλεισμού, θα φέρει σφραγίδα και 
μονογραφή σε κάθε σελίδα του από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία 
και σφραγίδα/υπογραφή από όλους τους συμμετέχοντες στην τελευταία σελίδα του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες 
προσμετρούμενοι  από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 
την 30/5/2017.  
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 
προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. Επίσης προσφορές για μέρος του 
προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές .  
 
ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, 
δακτυλογραφημένες στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται 
στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να 
υποβάλλονται μόνον στην αγγλική γλώσσα.  
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση 
ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.  
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής  

• Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης και ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.  

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.  
 
Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς περιέχει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους:  
1. Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος περιέχει :  
α. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  
β. Η εγγύηση συμμετοχής  
γ. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής  
2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει την Τεχνική προσφορά.  
3. Φάκελο Οικονομικής προσφοράς ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά.  
Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου.  
 
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του 
Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.  
Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα.  
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ΑΡΘΡΟ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ.  

11.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η τεχνική προσφορά πρέπει είναι σύμφωνη με την περιγραφή του Β΄Μέρους Τεχνική 
Περιγραφή της Διακήρυξης.  

11.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
υπάρχει στην παρούσα Διακήρυξη.  
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην Οικονομική 
Προσφορά με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Παράλληλα θα δοθούν, σε 
χωριστό πίνακα, οι τιμές αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών, που θα ισχύουν σε 
ενδεχόμενη περίπτωση επέκτασης. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή 
τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
έχουν προσφερθεί δωρεάν.  
Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο 
οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια είδος ή υπηρεσία.  
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς 
κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".  
Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ .  
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.  
 
ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη.  
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :  
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση 
συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την 
επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα 
prospectus.  
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των 
προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα 
αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης 
Η Επιτροπή του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να αποσφραγίσει τον φάκελο 
των δικαιολογητικών των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών σε μια 
δημοσία συνεδρίαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα 
και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων 
συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 
παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά μέσα σε επτά (7)  εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.  
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ΑΡΘΡΟ 14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

14.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την 
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:  
Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν 
ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και θα κάνει αποδεκτές όσες από τις προσφορές 
τους ικανοποιούν.   
 
14.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή στους 
Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το 
περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και θα προχωρήσει στην κατάταξή τους κατά 
αύξουσα τιμή.  
Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο 
προσφερόμενο κόστος.   
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών ο υποψήφιος Ανάδοχος προκύπτει κατόπιν κλήρωσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90  του ν. 4412/2016.   
 
ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει ή το περιεχόμενο της τεχνικής και 
οικονομικής τους προσφοράς , μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 
λαμβάνεται υπόψη.  
Για τις περιπτώσεις διευκρινίσεων/συμπληρώσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών η 
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις 
των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 
από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή 
τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους 
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
Για την περίπτωση διευκρινίσεων τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς αυτές χορηγούνται 
μόνον αν υπάρχουν ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 
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αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.   

 
ΑΡΘΡΟ 16 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται όλων των 
δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του ν. 4412/2016 και περιγράφονται αναλυτικά 
στο άρθρο 6.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, 
ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια Επιτροπή και θα περιέχει τα εξής:  
 
α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το 
οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου.  
Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των 
νομίμων εκπροσώπων τους (αναλόγως με την νομική μορφή των όπως για τους 
Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον 
Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους).  
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή, ή από το δικαστήριο, ή διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  
δ. Υπεύθυνη δήλωση. Στην οποία αναγράφονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στην 
οποία ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές  
ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης  
στ. Πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολο όλες τις περιπτώσεις πρέπει να συμπληρωθούν από ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 
ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση,  
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 
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Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
 
Η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει σε 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί και ανακοινωθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. Οι 
διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών και να λαμβάνουν γνώση αυτών.  
 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  
 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά βάσει τιμής, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω τότε κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει υπέρ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του. Η  κατακύρωση του 
διαγωνισμού γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει την αμέσως επόμενη 
συμφέρουσα προσφορά με την προϋπόθεση ότι και αυτός θα προσκομίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως τα ανωτέρω δικαιολογητικά.  
Αν κανένας από τους διαγωνιζομένους δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά το άρθρο 17 της παρούσας είτε κατακύρωσης της 
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται 
με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
ΑΕ η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 
4412/2016. Ειδικότερα θα εκδοθούν 2 εκτελεστές αποφάσεις. Η μία θα αφορά το στάδιο 
ελέγχου δικαιολογητικών &  τεχνικών προσφορών και η 2η (εάν δεν προκύπτουν θέματα 
αποκλεισμού από την οικονομική αξιολόγηση) θα αφορά την ολοκλήρωση της 
οικονομικής αξιολόγησης και του ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.  
 
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως.  
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 105 παρ. 3 του Ν. 
4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  
Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφαση της , μετά από σχετική γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού  
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση 
ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης  
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στην διαδικασία των 
άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει 
όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.  
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την 
Διακήρυξη.  
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού 
κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον 
εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την 
παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή 
της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.  Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης 
και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης 
από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:  
(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων, 
τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.  
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη, 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  
  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του 
ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.  
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ. ΑΕ και καταπίπτει υπέρ αυτής η εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών  
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο ην Αθήνα. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την λήξη του έργου αφού 
προηγηθεί η σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, έγκριση αυτού από το 
αποφαινόμενο όργανο και εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.  
 

ΑΡΘΡΟ 21 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 

 30% με την οριστική παραλαβή του τμήματος της σύμβασης που αφορά στο 
παραδοτέο Π2-Αρχικό Μητρώο με τα δεδομένα των υπαγόμενων ασφαλιστικών 
Οργανισμών. 

 50% με την οριστική παραλαβή του τμήματος της σύμβασης που αφορά στο 
παραδοτέο Π4- Εκκαθαρισμένου  Μητρώου με τη Βάση ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ 

 20% με την Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου. 
 

Η τιμολόγηση θα γίνεται αφού προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 
αναλογούντος παραδοτέου που παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβών της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ κατόπιν πιστοποίησης της αρμόδιας Δ/νσης. Το υπόψη πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής θα  εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Η πληρωμή του 
Αναδόχου θα γίνεται μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών και λοιπών 
δικαιολογητικών, τα οποία αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.  

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση ποσού 0,06% επί του καθαρού ποσού καθώς 
και  χαρτόσημο 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ  επί του ως άνω ποσοστού 0,10%). Ο 
Φ.Π.Α. των τιμολογίων βαρύνει την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

 
ΑΡΘΡΟ 22 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 23 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την απαίτηση του από τη 
Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

ΑΡΘΡΟ 24 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας.  
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Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. .  
 

ΑΡΘΡΟ 25  ΑΝΑΣΤΟΛΗ -ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την 
εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της σύμβασης με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται 
αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία 
την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από 
την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των 
συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα  κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / 
λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του 
χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας 
ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 
καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας και η εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης που 
προβλέπεται στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Για την εκπρόθεσμη εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών και λοιπά θέματα εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 146/Α/8.8.2016).   

 
ΑΡΘΡΟ 27  ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής. Η κατακύρωση γίνεται με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, δύναται να αποφασίσει κατακύρωση του έργου 
για μειωμένες υπηρεσίες μέχρι ποσοστού 50% και για αυξημένες υπηρεσίες μέχρι 30% σε 
σχέση με την χαμηλότερη προσφορά και υπό την προϋπόθεση επάρκειας της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το 
έργο με τις μειωμένες ή τις αυξημένες ποσότητες.  
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  Β΄ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1. Εισαγωγή – Υφιστάμενη Κατάσταση 
1.1 Το κυρίως έργο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής 

Ασφάλισης 
Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει υλοποιήσει εφαρμογή διαχείρισης ενοποιημένου Μητρώου (Web-
Μητρώο) για τη διαχείριση των δεδομένων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων στα 
πλαίσια του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της 
Κοινωνικής Ασφάλισης» το οποίο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 
ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015.  
 
Το έργο περιελάμβανε τις κάτωθι εργασίες:  
 

 «MIS και κοινή πλατφόρμα συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης στοιχείων» 

 «Εφαρμογή ενοποιημένου μητρώου σε ταμεία» 

 «Προηγμένες υπηρεσίες γεωγραφικής ευφυΐας» και 

 «Προμήθεια Εξοπλισμού» 
 
 

1.2 Λογική Αρχιτεκτονική Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσίών για τη Στρατηγική 
Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης– Υποδομές Λογισμικού 
 
Η λογική αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε έχει δομηθεί σε 3 επίπεδα: 

 Presentation Layer - Επίπεδο παρουσίασης υπηρεσιών  

 Application / Integration Layer – Επίπεδο Εκτέλεσης Εφαρμογών και Διασύνδεσης 

 Data Layer – Επίπεδο Φυσικής Αποθήκευσης Δεδομένων σε Σχεσιακές Βάσεις και 
Συστημικών Υπηρεσιών Διαχείρισης (backup / restore) και Αυθεντικοποίησης 
 

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αποτελείται από την βάση Oracle 11g σε διάταξη RAC 
και τα παρακάτω components σε Virtual Machines στο OVM: 

 Enterprise Manager 12c 

 Virtual Machines Manager 

 Oracle IDM & AM Suite 

 Oracle Web Tier 

 Oracle SOA Suite και Oracle WebLogic Suite 

 Oracle iAServer SE (Portal) 

 Oracle Data Integrator 

 Oracle BI Suite Enterprise Edition Plus 

Η λογική αρχιτεκτονική του συστήματος απεικονίζεται στο κάτωθι διαγράμματα: 
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Data base 

SAN 

Web – μητρώο (instance 
1…9) 

Intranet Portal 

Δίκτυο Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε. 

network 

Data layer 

Apps / integration 
layer 

Presentation 
layer  

ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

Middleware– 
enterprise service 

bus 

Εφαρμογές κλάδων 
ΦΚΑ (έσοδα, δάνεια, 
περίθαλψη – 
παροχές, σύνταξη) 

ΑΜΚΑ -ΕΜΑΕΣ 
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1.3 Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσίών για τη Στρατηγική 
Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης 
 

Η συνολική φυσική αρχιτεκτονική του Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τη 

Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισηςαποτυπώνεται στο επόμενο σχήμα: 

 

Gigabit Ethernet

Oracle Database ΕE(NUP)
RAC

Oracle Enterprise Linux
Oracle VM

Oracle WebTier
Oracle Enterprise Linux

Oracle VM

SAN

Database Layer

WEB – Presentation 
Layer
DMZ

Oracle WebTier
Oracle Enterprise Linux

Oracle VM

Oracle IDM & AM Suite
Oracle Enterprise Linux

Oracle VM

BI Suite EE
Oracle WebLogic (BI)

Oracle Enterprise Linux

BI Suite EE
Oracle WebLogic (BI)

Oracle Enterprise Linux

Oracle Data Integrator EE
Oracle Enterprise Linux

Oracle VM

Oracle IDM & AM Suite
Oracle Enterprise Linux

Oracle VM

Oracle Data Integrator EE
Oracle Enterprise Linux

Oracle VM

Oracle SOA Suite
Oracle WebLogic Suite
Oracle Enterprise Linux

Oracle VM

Oracle SOA Suite
Oracle WebLogic Suite
Oracle Enterprise Linux

Oracle VM

Infrastructure 
Management

Server

ΓΓΚΑ

ΦΚΑ

Εξωτερικοί Χρήστες
ΓΓΚΑ - ΦΚΑ

Εξωτερικοί Χρήστες
Ασφαλισμένοι - Πολίτες

Εσωτερικοί Χρήστες
ΗΔΙΚΑ

ΟΤΑ

ΓΓΠΣ

ΕΡΜΗΣ

Tape 
Library

db 1 db 2

db 3

Oracle Database EE
Spatial 

RAC
Oracle Enterprise Linux

Oracle VM

Backup 
Server

Oracle Database SE
RAC

Oracle Enterprise Linux
Oracle VM

Telenavis SMARTMap
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM

Telenavis SMARTMap
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM

Telenavis JS Map
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM

Telenavis JS Map
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM

Υποσύστημα Διαχείρισης 
Χρηστών

Υ
π

ο
σ

ύ
σ

τη
μ

α
 

Δ
ια

λ
ε

ιτ
ο

υ
ρ

γ
ικ

ό
τη

τα
ς

Υποσύστημα MIS & Κοινή Πλατφόρμα Συλλογής, 
Επεξεργασίας και Διαχείρισης Στοιχείων

Υποσύστημα Υπηρεσιών 
Γεωγραφικής Ευφυΐας 

Εφαρμογή Μητρώου
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM

Εφαρμογή Μητρώου
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM

Εφαρμογή Μητρώου
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM Εφαρμογή Μητρώου

.net Framework
MS Windows 2012 Srv Std

Oracle VM

Εφαρμογή Μητρώου
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM

Εφαρμογή Μητρώου
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM

Εφαρμογή Μητρώου
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM

Εφαρμογή Μητρώου
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM

Εφαρμογή Μητρώου
.net Framework

MS Windows 2012 Srv Std
Oracle VM

Υποσύστημα Κεντρικής Βάσης 
Μητρώου & Εφαρμογές Web 

Μητρώου Ταμείων

T&D Appl. 
Server 2

T&D Appl. 
Server 1

Περιβάλλον Δοκιμών και Ελέγχου

T&D DB1

T&D DB2

 

 

Αναλυτικότερα: 
Στο επίπεδο των Virtualized Data Base Servers χρησιμοποιήθηκαν δύο (2) blades ΒΧ920 
S4, με δύο (2) CPUs Intel Xeon E5-2420v2, 6C/12T, 2.2GHz, 15MB Cache και 48GB RAM 
και υλοποιήθηκαν τρία (3) VM ανά Blade με τη χρήση του Oracle VM.  
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Blade 1
BX920 S3

Oracle VM

Oracle 
Enterprise Linux

Guest 
Domain 1

Dom-0 Hypervisor

Oracle 
ClusterWare

(RAC)

Oracle Dbase 
EE (1CPU)

Oracle 
Enterprise Linux

Oracle 
ClusterWare

(RAC)

Oracle Dbase 
SE 1CPU

Oracle 
Enterprise Linux

Oracle 
ClusterWare

(RAC)

Oracle Dbase 
EE (75NUP)

Guest 
Domain 2

Guest 
Domain 3

Block Devices

Domain 0
Management & 
Control Domain

OCFS Storage

NFS Clients

Blade 2
BX920 S3

Oracle VM

Oracle 
Enterprise Linux

Guest 
Domain 1

Dom-0 Hypervisor

Oracle 
ClusterWare

(RAC)

Oracle Dbase 
EE (75NUP)

Oracle 
Enterprise Linux

Oracle 
ClusterWare

(RAC)

Oracle Dbase 
SE 1CPU

Oracle 
Enterprise Linux

Oracle 
ClusterWare

(RAC)

Oracle Dbase 
EE (1CPU)

Guest 
Domain 2

Guest 
Domain 3

Block Devices

Domain 0
Management & 
Control Domain

OCFS Storage

NFS Clients

db GIS
RAC

db 
Μητρώων

RAC

db BI/MIS
RAC

 

Στα VM αυτά εγκαταστάθηκε λειτουργικό σύστημα Oracle Enterprise Linux και η Oracle 
Database ανάλογα με τον ρόλο των VM και ακολουθώντας την εμπορική πολιτική 
αδειοδότησης της Oracle.  
 

2. Αντικείμενο του έργου και υποχρεώσεις του αναδόχου. 
 
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία και στη συνέχεια η εκκαθάριση (Data-
Cleansing) του Μητρώου των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), προκειμένου αυτό να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί 
από την εφαρμογή Web-Μητρώο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..  

Από τον ανάδοχο ζητούνται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

 Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, με: 
o Περιγραφή της μεθοδολογίας δημιουργίας του Μητρώου και εκκαθάρισης των 

δεδομένων 
o Αναλυτική παρουσίαση χρονοδιαγράμματος ενεργειών 
o Συνολικό, πλάνο μεταφοράς δεδομένων 

 Αρχική δημιουργία κεντρικού Μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων από τα 
ψηφιακά αρχεία που τηρούνται σε όλους τους τομείς όλων των Ασφαλιστικών 
Οργανισμών που υπάγονται στο ΕΦΚΑ.  Τα δεδομένα αυτά εκτιμούνται σήμερα σε 
περίπου 22 εκατομμύρια εγγραφές και θα υποδειχθούν από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στον 
Ανάδοχο εντός πέντε ημερών από την έναρξη του Έργου.Το εν’ λόγω κεντρικό 
Μητρώο θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον Oracle που διαθέτει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και 
περιγράφεται ανωτέρω στο παρόν Παράρτημα. 

 Εκκαθάριση και ομογενοποίηση των δεδομένων των ασφαλισμένων και των 
συνταξιούχων. Η εκκαθάριση και η ομογενοποίηση των δεδομένων θα αφορά τόσο 
τα ταυτοτικά στοιχεία του Μητρώου όσο και τον έλεγχο κανόνων που διέπουν 
σημαντικά στοιχεία του Μητρώου όπως το Δελτίου Ταυτότητας και ο  ΑΦΜ των 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Σκοπός της εκκαθάρισης και ομογενοποίησης 
είναι η βελτιστοποίηση της διαδικασίας ταυτοποίησης που ακολουθεί.  
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 Ταυτοποίηση εγγραφών ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Αφορά τον έλεγχο για 
όλες τις εγγραφές με τα δεδομένα του ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προτείνει μια σειρά από κανόνες ταυτοποίησης σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει 
ταυτοποίηση των εγγραφών του Μητρώου και τη βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ 
ΕΜΑΕΣ. 

 Εμπλουτισμό δεδομένων από τη Βάση Δεδομένων ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ. Ο εμπλουτισμός 
θα γίνει από τη βάση ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ , σύμφωνα με τη μεθοδολογία που θα προτείνει 
ο Ανάδοχος και θα μπορεί να λειτουργεί ανά τμήμα των δεδομένων. 

 Εκκαθάριση διπλοεγγραφών βάσει του ΑΜΚΑ και των ταυτοτικών στοιχείων των 
ασφαλισμένων.  Όσες εγγραφές έχουν τον ίδιο ΑΜΚΑ θα συνενωθούν κρατώντας τα 
ταυτοτικά στοιχεία της πιο πρόσφατης εγγραφής. Αποτέλεσμα της εκκαθάρισης θα 
είναι η δημιουργία του τελικού Μητρώου του ΕΦΚΑ. 

 
2.1. Παραδοτέα προϊόντα του έργου 
 

Α/Α Παραδοτέο Μορφή 
Παραδοτέου 

Εβδομάδα 
Παράδοσης από 
την έναρξη του 
έργου 

Π1 Μελέτη εφαρμογής Μελέτη 1 

Π2 Αρχικό Μητρώο με τα δεδομένα 
των υπαγόμενων ασφαλιστικών 
Οργανισμών 

Ψηφιακό Αρχείο 3 

Π3 Εμπλουτισμένο  Μητρώο με τη 
Βάση ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ 

Ψηφιακό Αρχείο 4 

Π4 Εκκαθαρισμένο Μητρώο ΕΦΚΑ Ψηφιακό Αρχείο  8 

Π5 Εκθεση Ολοκλήρωσης Εργου Μελέτη 8 

 

2.2. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει κατάλληλη ομάδα έργου για κάθε στάδιο υλοποίησης 
του έργου.  

Ειδικότερα, η ομάδα έργου του αναδόχου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

 1 έμπειρο ProjectManager 

 Επαρκή αριθμό στελεχών για την εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών για όλο 
το διάστημα υλοποίησης του έργου  Τα στελέχη της ομάδας έργου θα πρέπει να 
διαθέτουν την παρακάτω εμπειρία και τεχνογνωσία:  
- Τουλάχιστον τέσσερα  στελέχη  της ομάδας έργου με άριστη γνώση των SQL, 

Oracle PL/SQL, Oracle ODI.  Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να έχουν 
χρησιμοποιηθεί σεέργο εκκαθάρισης δεδομένων (Data-Cleansing) μεγάλων 
ασφαλιστικών οργανισμών , με αθροιστικά περισσότερους από 5.000.000 
ασφαλισμένους την τελευταία τριετία.  

- Τουλάχιστον  τέσσερα στελέχη με άριστη γνώση του περιβάλλοντος Oracle 
ADF. 

- Τουλάχιστον τρία στελέχη με άριστη γνώση της διαχείρισης μεγάλων 
βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον Oracle. 
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H Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα λήψης συνέντευξης από την προτεινόμενη από 
τον Ανάδοχο ομάδα έργου, προκειμένου να πιστοποιήσει τα προσόντα που 
καταγράφονται στα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων Διατηρεί επίσης το 
δικαίωμα να ζητήσει δοκιμή από τους συμμετέχοντες στην ευχέρεια χρήσης τεχνικών 
Data-Cleansing με τη χρήση των προαναφερόμενων εργαλείων Oracle. 

 
2.3 Χρονοδιάγραμμα Έργου 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου ανέρχεται σε 8 Εβδομάδες ως εξής: 

 

ΣΤΑΔΙΟ Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5    Ε6    Ε7 Ε8 

Σ.1 Ανάλυση Απαιτήσεων - Μελέτη 
Εφαρμογής 

                

Σ.2 Υλοποίηση Αρχικού Μητρώου με τα 
δεδομένα των υπαγόμενων Ασφαλιστικών 
Οργανισμών  

                

Σ.3 Υλοποίηση Εμπλουτισμένου  Μητρώου με 
τη Βάση ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ 

                

Σ.4 Υλοποίηση Εκκαθαρισμένου Μητρώου 
ΕΦΚΑ 

                

Οριστική Παραλαβή– Έκθεση Ολοκλήρωσης 
Έργου 

              

 

       Ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει με την προσφορά του αναλυτικό πλάνο 
εργασιών καθώς και εκτίμηση της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας για όλο το 
χρονοδιάγραμμα του έργου. 
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Γ΄ΜΕΡΟΣ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α Παραδοτέο Αξία 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24 
% 

Αξία με 
ΦΠΑ 

Π1 Μελέτη εφαρμογής    

Π2 Αρχικό Μητρώο με τα 
δεδομένα των 
υπαγόμενων 
ασφαλιστικών 
Οργανισμών 

   

Π3 Εμπλουτισμένο  
Μητρώο με τη Βάση 
ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ 

   

Π4 Εκκαθαρισμένο 
Μητρώο ΕΦΚΑ 

   

Π5 Εκθεση Ολοκλήρωσης 
Εργου 

   

ΣΥΝΟΛΟ    
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   
……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς    : Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ    

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
………………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………………………. Δ\νση 
………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την 
προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ. ………\            
δ\ξή σας. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον 
χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα 
μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., 
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

    ΕΥΡΩ. …………………… 
 
Προς   : Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 

 ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
………………… (και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας …………………………………. 
Δ\νση …………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 
όρων της με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη 
προμήθεια …………………………………… (αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη 
αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.  

 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., 
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 
 
 

 

 

16PROC005400578 2016-11-16


		2016-11-16T13:59:35+0200




