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INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ –
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝ ΑΦΟΡΑΣ 5477

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

38.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

∆Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙ ΑΣ

ΓΙ Α ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝ Α∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΑΣ

Η “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
Ανοικτή ∆ιαδικασία
για την επιλογή Αναδόχου Προµήθειας Υπηρεσιών µε αντικείµενο:
«Προµήθεια υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό δίκτυο VPN και
τη σύνδεση στο INTERNET µέσω µισθωµένων γραµµών–
Κωδικός Αναφοράς 5477»
προϋπολογισµού δηµοπράτησης 38.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Προµηθειών της Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως
ισχύει σήµερα και µε τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω
Σύµβασης.
Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2015
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1:

Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή – Ορισµοί

1.1

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή - Κύριος του Έργου - ∆ηµοπρατούσα Αρχή - Εταιρεία
είναι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (EOAE) µε έδρα στη Θεσσαλονίκη:
Οδός
: 6ο χλµ Θεσσαλονίκης Θέρµης
Ταχ.Κωδ
: 57001 Θεσσαλονίκη
Τηλ.
: 2310470200, 2310470298, 2310470448
Telefax
: 2310470297, 2310475936
E-mail
: eoae@egnatia.gr
Ιστοσελίδες
http://www.egnatia.eu
προς την οποία οι προσφέροντες θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους, θα
καταθέσουν τα δικαιολογητικά των προσφορών και κατακύρωσης και λοιπών στοιχείων
που απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας.
Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν την παρούσα ∆ιακήρυξη και τα
Παραρτήµατά της στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Πληροφορίες στο τηλ.: 2310470448, 2310470298, φαξ: 2310470297 τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Συνιστάται οι Ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται τακτικά τον
παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενηµέρωση επί, ενδεχοµένως διορθώσεων ή
πληροφοριών.
Επίσης, η παρούσα ∆ιακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.
Τα αποφαινόµενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθµ.
610/2/24.03.10, 768/1/17.04.13, 869/1/21.05.2015 και 882/3/16.10.2015 αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και την υπ’ αριθµ. 35/2015 του Ε/Χ Προέδρου &
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, τα οποία µπορούν να µεταβάλλονται µε νεότερες αποφάσεις,
ακόµη και κατά τη διάρκεια της σύµβασης χωρίς εκ του λόγου αυτού ο Προσφέρων ή ο
τελικά επιλεγείς Προµηθευτής να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση.

1.2

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι
έχουν την αντίστοιχη σηµασία:
α. Τεύχη της ανοικτής διαδικασίας ή τεύχη του διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο
άρθρο 6 της παρούσας.
β. Ενδιαφερόµενος ή Οικονοµικός Φορέας: Κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, ή Ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα ή Κοινοπραξία
προσώπων που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία.
γ. Προσφέρων ή ∆ιαγωνιζόµενος: Ο Ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει ηλεκτρονικό
φάκελο συµµετοχής (προσφορά), δηλαδή είτε η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο), είτε η Ένωση ή Κοινοπραξία επιχειρήσεων, που υποβάλει φάκελο
συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ.
δ. Προµηθευτής ή Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από τη διαδικασία να
παρέχει την συγκεκριµένη προµήθεια µέσω της σύµβασης που θα καταρτιστεί.
ε. ∆ήλωση: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού
προσφέροντα, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
χώρας προέλευσης του προσφέροντα (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευόµενο
απαραίτητα από επίσηµη µετάφρασή του στα ελληνικά και επικυρωµένο κατά τα
οριζόµενα στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρο 454). Η υπεύθυνη δήλωση δεν
χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
στ. Επιτροπή Προµήθειας ή Επιτροπή ∆ιαγωνισµού: Η αρµοδίως συσταθείσα Επιτροπή
για τη διεξαγωγή της ανοικτής διαδικασίας, δηλαδή για την εκτέλεση των καθηκόντων
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της ∆ιαδικασίας (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής)
και της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση της προµήθειας (αποσφράγιση
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και την ανακοίνωση

της χαµηλότερης προσφερθείσης

τιµής).
Άρθρο 2:

2.1

Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής– Παροχή διευκρινίσεων
- Γλώσσα διαδικασίας

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013),
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η

∆ιαδικτυακή

πύλη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ: 21/12/2015.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ): 21/01/2016 και ώρα 11:00.

ΤΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα
αµέσως µετά τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ, θα
έχουν όµως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν µόνο µετά το πέρας της
προθεσµίας που έχει η Αναθέτουσα Αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων της
διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχοντες δεν έχουν
δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά µετά την υποβολή της.
Κάθε Ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει το φάκελο συµµετοχής του (προσφορά) µε
όλα απαραιτήτως τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας. Για την έγκυρη
συµµετοχή του στη διαδικασία, ώστε να µην αποκλειστεί από αυτή, κάθε
Ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλει το φάκελο συµµετοχής του αφενός σύµφωνα προς
τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης και αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή µέσα στις
προθεσµίες του παρόντος άρθρου.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της
ΤΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, στοιχεία αυτής θα πρέπει να
υποβληθούν σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της παρούσας, και
σε έντυπη µορφή εντός σφραγισµένου φακέλου, στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
(ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Κ. 57001 Θέρµη
Θεσσαλονίκης) εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής. Η ηµεροµηνία υποβολής της έντυπης µορφής της προσφοράς αποδεικνύεται
µόνο από το πρωτόκολλο εισερχόµενων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Εκπρόθεσµη άφιξη
και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του
Προσφέροντα, ακόµη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση.
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Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη υποβολή της
προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω
διαδικτυακή πλατφόρµα.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των
φακέλων συµµετοχής, σε έντυπη µορφή, µέχρι την παραλαβή τους, ούτε για
οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι προσφέροντες φέρουν αποκλειστικά την
ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των φακέλων συµµετοχής τους. Αποκλείεται η παραλαβή
των φακέλων συµµετοχής και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήµατα
ταχυδροµικών εταιρειών.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της παραγράφου 2.2 δεν γίνεται αποδεκτή,
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών
στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
2.2

Η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων συµµετοχής (προσφορών) λήγει την
Πέµπτη, 21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00.
Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.

2.3

Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις
που µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε
κανένα στάδιο της διαδικασίας.

2.4

Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις σχετικά µε τα τεύχη της διαδικασίας (∆ιακήρυξη). Τα αιτήµατα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη
λήξη της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι
την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 16:00.
Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα δηλαδή
να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης). Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο το
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων
που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Απαντήσεις επί, ενδεχοµένως, γραπτών ερωτήσεων θα γίνονται µέσω του συστήµατος
του ΕΣΗ∆ΗΣ καθώς και µε ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών. Για το λόγο
αυτό συνιστάται οι Ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο
για σχετική ενηµέρωση. Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές
απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

2.5

Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα των φακέλων συµµετοχής και της όλης διαδικασίας µέχρι
πέρατος αυτής, θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα στην ελληνική
γλώσσα.
Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν Προσφέρουσες αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που
θα κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το
αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ∆ιαγωνιζόµενου, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας
‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν.
1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
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Εξωτερικών, είτε από το αρµόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας
προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της
χώρας του Προσφέροντα, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile”
σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει
γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων.
Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Εταιρείας (σε όλες τις βαθµίδες
της) και των Προσφερόντων αλλά και του Προµηθευτή θα γίνονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα. Οι Προσφέροντες αλλά και ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένοι να
διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους µε την Εταιρεία, µε τον
ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.
Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί ερµηνεία ή µετάφραση από ή / και προς τα
ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Προµηθευτή και µε κόστος που θα βαρύνει
τον ίδιο.
Σε κάθε περίπτωση αµφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείµενο κατισχύει των
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.
Άρθρο 3:
3.1

∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Πρακτικό - Ενστάσεις

Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων
συµµετοχής (προσφορών) γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 20161 και
ώρα 11:00, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Η ως άνω ηµεροµηνία και ώρα θα αποτελεί και τακτή ηµεροµηνία και ώρα λήξης
παραλαβής των φακέλων συµµετοχής, σε έντυπη µορφή, από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα λήξης της προθεσµίας
παραλαβής των προσφορών για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων,
κλ.π.), αναβάλλεται για την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και αν η µέρα
αυτή είναι αργία την πρώτη επόµενη εργάσιµη µέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία
ενηµερώνει, κατά βάση, µε fax ή e-mail όλους τους Προσφέροντες για την αναβολή και
την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.
Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά την νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω
διαδικασία επαναλαµβάνεται.
Η έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, στα γραφεία της «Εγνατία
Οδός Α.Ε.», στο ισόγειο του κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης.
Την ορισµένη ηµέρα και ώρα ως ανωτέρω γίνεται η αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα
που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά
την έκδοση του Πρακτικού Ι.
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Αµέσως µετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των

υποφακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού προχωρά και σε αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής, σε έντυπη
µορφή, υπό τον όρο όµως ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση του αντίστοιχου φακέλου ή
υποφακέλου έχει προηγηθεί. Αν υπάρχει οποιαδήποτε απόκλιση µεταξύ της
ηλεκτρονικής και της έντυπης προσφοράς υπερισχύει η ηλεκτρονική προσφορά.
3.2

Κατόπιν η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους συµµετοχής σε έντυπη µορφή που
κατατέθηκαν στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς
εµπρόθεσµο και τυπικά παραδεκτό της υποβολής των φακέλων συµµετοχής, τους
αριθµεί και τους µονογράφει. Οι φάκελοι συµµετοχής σε έντυπη µορφή, που δεν έχουν
υποβληθεί εµπρόθεσµα κρίνονται τυπικά απαράδεκτοι, οι Προσφέροντες αποκλείονται
από την περαιτέρω διαδικασία, µε σχετική µνεία του λόγου αποκλεισµού στο Πρακτικό Ι
της Επιτροπής, και οι υποβληθέντες φάκελοι παραµένουν κλειστοί στα γραφεία της
«Εγνατία Οδός Α.Ε.».

3.3 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
3.3.1 Η Επιτροπή ανοίγει τους υποφακέλους “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” σε έντυπη µορφή
όλων των Προσφερόντων, µονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν
Προσφέροντα την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας,
δηλαδή την πληρότητα του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” κατά το άρθρο 15,
το δικαίωµα συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 12 (δικαιολογητικά της παρ. 15.1.2), την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας της προσωπικής του κατάστασης του
άρθρου 13 (δικαιολογητικά της παραγρ. 15.1.3) και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων
ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 14 (δικαιολογητικά της παρ.
15.1.4) έναντι των απαιτήσεων της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις
αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του
Προέδρου για την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης. Για τη
διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται µνεία στο Πρακτικό Ι
της Επιτροπής.
3.3.2 Οι φάκελοι συµµετοχής καταχωρούνται στο Πρακτικό Ι της διαδικασίας, στο οποίο
ειδικότερα γράφονται η επωνυµία του Προσφέροντα, ο εκπρόσωπος καθώς και τα λοιπά
στοιχεία που απαιτεί η ∆ιακήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κ.λ.π.
3.3.3 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής
προκύψει απόρριψη προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
τεκµηριώνει στο Πρακτικό Ι τους λόγους απόρριψης της προσφοράς.
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3.3.4 ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πριν αποφασίσει τον αποκλεισµό διαγωνιζοµένου για λόγους
που αφορούν την πληρότητα του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά” και νοµιµότητα των σχετικών δικαιολογητικών δύναται, τηρώντας την αρχή
της ίσης µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να
“αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν” τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν
στον υποφάκελο “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά”, µέσα σε
συγκεκριµένη προθεσµία, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. Ως
“αποσαφήνιση” νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη
υποβλήθηκαν. Ως “συµπλήρωση” των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η
προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία του
φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής αποδεικνύουν τη συνδροµή κάποιας από τις
προϋποθέσεις της παρούσας. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να ζητήσει από τους
συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεπόµενων στην παρούσα
∆ιακήρυξη.
Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά
περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. Οι διαγωνιζόµενοι που υπέβαλαν ελλιπείς
υποφακέλους "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά" αποκλείονται της
περαιτέρω διαδικασίας και οι υποφάκελοι «Οικονοµικής Προσφοράς» που αυτοί
υπέβαλαν δεν αποσφραγίζονται.
3.4

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τεχνική Προσφορά» όλων των Προσφερόντων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε µυστική
συνεδρίαση ολοκληρώνει το Πρακτικό Ι και καταγράφει στο πρακτικό της την
αιτιολογηµένη κρίση της περί των λόγων αποκλεισµού των προσφερόντων που τυχόν
δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στην παρούσα
διαδικασία.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της «Εγνατία
Οδός Α.Ε.» τη διάθεση του Πρακτικού Ι καθώς και το χρόνο λήξης της προθεσµίας
υποβολής αντιρρήσεων. Το Πρακτικό Ι, στο οποίο ορίζεται και ο χρόνος λήξης της
προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων, αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστηµα
του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω του οποίου ενηµερώνονται όλοι οι διαγωνιζόµενοι.
Αντίγραφο του Πρακτικού Ι χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία
της Εταιρείας, µε ευθύνη των διαγωνιζοµένων, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους. Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την
παραλαβή του Πρακτικού Ι δεν αναστέλλει την έναρξη της προθεσµίας υποβολής
αντιρρήσεων, όπως ορίζεται στην παρ. 3.9 της παρούσας.

3.4.1 Μετά την εκδίκαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής και εισήγηση του αρµοδίου οργάνου της εταιρίας) των
τυχόν αντιρρήσεων κατά του παραπάνω Πρακτικού Ι, την έκδοση και εφαρµογή της
σχετικής απόφασης και την ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων περί της σχετικής
απόφασης, ολοκληρώνεται το στάδιο κατάθεσης των προσφορών και ελέγχου των
δικαιολογητικών Συµµετοχής.
3.5

Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς
Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων
των διαγωνιζοµένων η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ανακοινώνει, µέσω του συστήµατος, την
ηµεροµηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων “Οικονοµικές
Προσφορές” που δεν αποκλείστηκαν από το προηγούµενο στάδιο «ελέγχου
δικαιολογητικών συµµετοχής».
Την ορισµένη ηµεροµηνία η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση των υποφακέλων
“Οικονοµικές Προσφορές” κατά τα ανωτέρω Στη συνέχεια η Επιτροπή τις µονογράφει,
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ελέγχει την ορθότητα των οικονοµικών
προσφορών,

σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο Πρακτικό ΙΙ, κατατάσσει τους υποψήφιους
κατά σειρά µειοδοσίας και ανακοινώνει το µειοδότη.

Αν το ποσό της Οικονοµικής Προσφοράς υπερβαίνει το ποσό του Προϋπολογισµού
(παρ. 8.2 της παρούσας), η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.6

Η Επιτροπή θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, το Πρακτικό ΙΙ στο οποίο θα καταγραφούν
οι τυχόν εισηγήσεις απόρριψης υποψηφίων και η κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά
µειοδοσίας και θα προτείνει την ανάθεση της προµήθειας στον ∆ιαγωνιζόµενο που
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Μετά την ολοκλήρωση του Πρακτικού ΙΙ ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στον
Πίνακα Ανακοινώσεων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» τη διάθεσή του καθώς και το χρόνο
λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Το Πρακτικό ΙΙ, στο οποίο ορίζεται και ο
χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων, αναρτάται
ηλεκτρονικά στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω του οποίου ενηµερώνονται όλοι
διαγωνιζόµενοι που δεν αποκλείσθηκαν στο προηγούµενο στάδιο.
Αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙ χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία
της Εταιρείας, µε ευθύνη των διαγωνιζοµένων, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της
πληρεξουσιότητας των απεσταλµένων τους. Καθυστέρηση περί την αποστολή ή την
παραλαβή του Πρακτικού ΙΙ δεν αναστέλλει την έναρξη της προθεσµίας υποβολής
αντιρρήσεων όπως ορίζεται στην παρ. 3.9 της παρούσας.

3.6.1 Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης οικονοµικών προσφορών µπορεί να διενεργηθεί
κλήρωση από την Αναθέτουσα Αρχή, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν
πρόσκλησης των υποψηφίων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
3.6.2 Μετά την εκδίκαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής και εισήγηση του αρµοδίου οργάνου της εταιρίας) των
τυχόν αντιρρήσεων/ ενστάσεων κατά του παραπάνω Πρακτικού ΙΙ, την έκδοση και
εφαρµογή της σχετικής απόφασης και την ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων περί της
σχετικής απόφασης, η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της και εισηγείται προς το
αρµόδιο όργανο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» την ανάθεση της προµήθειας στον
διαγωνιζόµενο που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.3
της παρούσας ∆ιακήρυξης.
3.6.3 Είναι ευθύνη των διαγωνιζοµένων να ενηµερώνονται έγκαιρα από το σύστηµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ ή από τον πίνακα των ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήµατος της “Εγνατία
Οδός Α.Ε.” κατά περίπτωση, ώστε να πληροφορούνται τις ηµεροµηνίες και ώρες των
δηµοσίων συνεδριάσεων και να προσέρχονται σ’ αυτές καθώς και για τη διάθεση των
Πρακτικών της Επιτροπής, τις προθεσµίες υποβολής των αντιρρήσεων/ ενστάσεων και
για την απόφαση ανάθεσης της σύµβασης.
3.7

Κοινοποίηση εγγράφων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» που αφορούν στη διαδικασία,
όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για τη διάθεση των Πρακτικών, στις αποφάσεις της
Προϊσταµένης Αρχής επί των ενστάσεων και στην έγκριση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού, γίνονται κατά βάση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) και µέσω του
συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα. Ειδικότερα, η κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης γίνεται κατά τον τρόπο
που ορίζεται στις παρ. 4.1 και 5.1 της παρούσας. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών,
εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων κ.λπ. που µνηµονεύονται στο σώµα τους, χορηγούνται
στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», εφόσον ζητηθούν.

3.8

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
- 10 -

0000/5477/Β01 10

ΑΔΑ: Β8ΣΥ46Ψ8ΟΝ-2ΗΟ

15PROC003540029
2015-12-21
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν
στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται
από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο
έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
3.9

Αντιρρήσεις/Ενστάσεις
∆ικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων/ ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν
µόνο οι προσφέροντες που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο της διαδικασίας ή οι
αποκλεισθέντες απ’ αυτό. Οι αντιρρήσεις /ενστάσεις στρέφονται κατά του σχετικού
Πρακτικού υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους συµµετέχοντες διαγωνιζόµενους,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τους όρους της παρούσας, µέσω του
συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή και απευθύνονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. ∆εν
απαιτείται κατάθεση παραβόλου για το παραδεκτό άσκησης ένστασης.
Οι προθεσµίες υποβολής αντιρρήσεων/ ενστάσεων κατά των Πρακτικών αρχίζουν από
την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας ανάρτησής τους στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και
είναι οι ακόλουθες:
- κατά του Πρακτικού Ι, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες
- κατά του Πρακτικού ΙΙ, τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες.
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων και το αρµόδιο όργανο της εταιρείας
εισηγείται στο ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των
ενστάσεων.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων αναρτώνται επίσης στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω
του οποίου γίνεται η σχετική ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων.

Άρθρο 4:

Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση

4.1

Η ανοικτή διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών
προσφορών για την επιλογή Προµηθευτή ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης της
Προϊσταµένης Αρχής περί ανάθεσης της σύµβασης. Η απόφαση ανάθεσης αναρτάται
στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήµατος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» προς
ενηµέρωση κάθε ∆ιαγωνιζόµενου και κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
προς όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην του επιλεγέντος Προµηθευτή, ως προς τον
οποίο τηρείται η διαδικασία της παρ. 5.1 της παρούσας.

4.2

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει την ακύρωση της διαδικασίας
σε οποιαδήποτε φάση, τη µερική επανάληψή της ή τη µη ανάθεση µέρους της
Προµήθειας. Επίσης, αν από την Αναθέτουσα Αρχή διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, µπορεί να ακυρωθεί µερικώς η διαδικασία και
είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµά της, είτε να διαταχθεί η επανάληψή της από το
σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.
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Άρθρο 5:
5.1

Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης

Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα
Προµηθευτή µε αποδεικτικό παραλαβής της, εφόσον υποβληθούν έγκαιρα από τον
υποψήφιο Προµηθευτή τα στοιχεία της παρακάτω παραγράφου, ελεγχθούν και γίνουν
δεκτά από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
Πριν τη σύναψη της σύµβασης, ο επιλεγείς υποψήφιος Προµηθευτής καλείται µε σχετική
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο
µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», για τον ίδιο, σε περίπτωση µεµονωµένης
συµµετοχής, και για όλα τα µέλη του, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα
επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα του άρθρου 16, έναντι των οποίων υπέβαλε την
∆ήλωση της παρ. 15.1.3 της παρούσας.
Επίσης, τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά επικαιροποίησης προσκοµίζονται από
τον επιλεγέντα Προµηθευτή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4250/2014) στο Πρωτόκολλο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
(ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης, Τ.Κ. 57001 Θέρµη
Θεσσαλονίκης).
Όσα από τα δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του επιλεγέντος Προµηθευτή, η Αναθέτουσα
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την
φορολογική ενηµερότητα του επιλεγέντος Προµηθευτή, µε τον οποίο πρόκειται να
συναφθεί η σύµβαση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του.
Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει τον επιλεγέντα Προµηθευτή µη ενήµερο
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του επιλεγέντος Προµηθευτή, να τον
ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω email, fax ή µέσω του
συστήµατος), να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της
προθεσµίας των 20 ηµερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα
ανωτέρω φορολογικά ενήµερος.
Όταν ο επιλεγείς Προµηθευτής δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου
(ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών
από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία
ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής
αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου.

5.2

Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του
επιλεγέντος Προµηθευτή γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων
που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου «∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης» που αποσφραγίσθηκε.
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Εφόσον τα προσκοµισθέντα στοιχεία
δεν κριθούν κατάλληλα, η Προϊσταµένη Αρχή ζητά
την εντός εύλογης προθεσµίας συµπλήρωση ή διευκρίνισή τους.
Ο επιλεγείς Προµηθευτής αποκλείεται, η απόφαση ανάθεσης ανακαλείται και η σύµβαση
ανατίθεται στον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας υποψήφιο, σύµφωνα µε το
Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σε περίπτωση που τα στοιχεία
δεν προσκοµισθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενό τους δεν αντιστοιχεί στο περιεχόµενο της
υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 15.1.3, οπότε η εγγυητική συµµετοχής του
καταπίπτει υπέρ της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς εφόσον ο επιλεγείς Προµηθευτής δεν υποβάλει γραπτώς την αντίρρησή του.
5.3

Υπογραφή σύµβασης
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στις ανωτέρω παραγράφους, η
απόφαση ανάθεσης κοινοποιείται στον επιλεγέντα Προµηθευτή, ο οποίος ταυτόχρονα
καλείται µε αποδεικτικό να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, προσκοµίζοντας τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και
έγγραφα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρακάτω παράγραφο 5.4. Η υπογραφή της
σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.
Εάν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή
προσέλθει µεν αλλά όχι προσηκόντως, δηλαδή όχι σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στην επόµενη παράγραφο 5.4, τότε κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που του
έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν και καταπίπτει υπέρ της «Εγνατία
Οδός Α.Ε.» η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό. Στην περίπτωση
αυτή, η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της Σύµβασης στον αµέσως
επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας Υποψήφιο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το
Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής.

5.4

Προκειµένου να υπογραφεί η Σύµβαση ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει:
α.
Την εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της παραγράφου 19.1 της παρούσας,
β.
∆ήλωση ορισµού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης σε περίπτωση έδρας του
Προµηθευτή εκτός Θεσσαλονίκης και ∆ήλωση περί αποδοχής του ορισµού του
παραπάνω αντικλήτου,
γ.
Συµβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση
Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
δ.

Πέραν των ανωτέρω ο Ανάδοχος της σύµβασης για το Τµήµα Α οφείλει να
καταθέσει τον Τιµοκατάλογο µε τη µηνιαία χρέωση ανά σηµείο, σύµφωνα µε την
παράγραφο “3. Οικονοµική Προσφορά” του Αντικειµένου της Προµήθειας του
Παραρτήµατος Ι της παρούσας.

Η σύµβαση επί Ενώσεων ή Κοινοπραξιών υπογράφεται από τον νόµιµο Κοινό
Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την υποβολή της προσφοράς.
Άρθρο 6:

Τεύχη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας - Συµβατικά τεύχη

Τα τεύχη της Ανοικτής ∆ιαδικασίας, που µετά την υπογραφή της σύµβασης θα
αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
• Η σύµβαση που θα υπογραφεί,
• Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της
• Η Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή.
Σε οποιοδήποτε σηµείο της παρούσας και των συµβατικών τευχών αναφέρεται η λέξη
«Ανάδοχος» θα εννοείται η λέξη «Προµηθευτής».
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Άρθρο 7:

Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης

7.1

Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό ∆ίκαιο και για την ανάθεση και
εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις:
1. Ο Ν. 4155/29.05.2013 “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 120 A’), όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ.20
του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/07.04.2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) “Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας ..... και άλλες διατάξεις”.
2. Η Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013) “Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”.
3. Ο Κανονισµός Προµηθειών της Εγνατία Οδός Α.Ε., όπως εγκρίθηκε µε τη ∆17α/01/
60/Φ.Ν.393/08.08.02 (ΦΕΚ 1106Β΄/23-8-02) ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και Υφ. Ανάπτυξης
και η λειτουργική διαδικασία Προµηθειών της εταιρείας Λ∆-ΕΟΑΕ-ΠΡΟΜ-610 (5η
έκδοση).
4. Το άρθρο 157 “Εγγυήσεις” του Ν.4281/08.08.2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
5. Το άρθρο 1 “Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων” του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση
∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».
6. Ο Ν.4013/15.09.2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 204 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει µε το Ν.4038/02.02.2012 (ΦΕΚ 14 Α΄) και την ΚΥΑ Π1/ 2380/ 18.12.2012
(ΚΗΜ∆ΗΣ), µε την επιφύλαξη της θέσης σε ισχύ των άρθρων 96-97 του Π∆28/2015.
7. Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην αυτών που ήδη
προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, Π.∆., υπουργικής
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης,
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

7.2

Η επιλογή του Προµηθευτή θα γίνει µε διενέργεια διαγωνισµού µε το σύστηµα της
ανοικτής διαδικασίας µε ανάρτηση της παρούσας ∆ιακήρυξης προς κάθε ενδιαφερόµενο
στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., στην ιστοσελίδα της
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu στην περιοχή
ΝΕΑ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και σε δύο ανεξάρτητες ιστοσελίδες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών
για τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες, σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία Προµηθειών της
Εγνατία Οδός ΑΕ.

7.3

Η ανάθεση της Σύµβασης Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ανά
Τµήµα. Η Εγνατία Οδός ΑΕ µπορεί να επιλέξει δύο Προµηθευτές (πάντα µε κριτήριο τη
χαµηλότερη για κάθε Τµήµα), έναν για κάθε Τµήµα, στην περίπτωση που δεν είναι ο
ίδιος µειοδότης σε κάθε Τµήµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 8:
8.1

Αντικείµενο – Συνολικός Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση - Προθεσµίες

H παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης µε αντικείµενο την παροχή
υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό δίκτυο VPN και τη σύνδεση στο Internet µέσω
µισθωµένων γραµµών ως εξής:
ΤΜΗΜΑ Α: Υπηρεσίες IP-VPN µέσω µισθωµένης γραµµής οπτικών ινών Metro Ethernet
στην Κεντρική Υπηρεσία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στη Θέρµη Θεσσαλονίκης και µέσω
µισθωµένων κυκλωµάτων στα Περιφερειακά Γραφεία – Κλιµάκια και
ΤΜΗΜΑ Β: Υπηρεσίες Internet µέσω µισθωµένης εναλλακτικής (backup του ΣΥΖΕΥΞΙΣ)
σύνδεσης στην Κεντρική Υπηρεσία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στη Θέρµη Θεσσαλονίκης,
σύµφωνα µ’ αυτά που αναλυτικά περιγράφονται στο «Αντικείµενο Προµήθειας» του
Παραρτήµατος I της παρούσας.

8.2

Ο συνολικός Προϋπολογισµός της Προµήθειας (Προϋπολογισµός δηµοπράτησης)
ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (38.000 €) πλέον ΦΠΑ και
αναλύεται ως εξής
Α. είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (29.500 €) για το τµήµα Α και
Β. οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500 €) για το τµήµα Β,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο «Αντικείµενο Προµήθειας» του Παραρτήµατος Ι της
παρούσας.

8.3

Προθεσµίες
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση της σύµβασης είναι ένα (1) έτος από την
ηµεροµηνία:
Α. ενεργοποίησης των υπηρεσιών και του τελευταίου σηµείου παροχής των υπηρεσιών
για το τµήµα Α και
Β. ενεργοποίησης των υπηρεσιών για το τµήµα Β,
µε δυνατότητα παράτασης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεχνικό
Αντικείµενο του Παραρτήµατος Ι της παρούσας.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της σύµβασης/ σεων είναι η ηµεροµηνία υπογραφής της/
τους.

8.4

Για κάθε τµήµα του Αντικειµένου της Προµήθειας η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ
αυτής “δικαίωµα προαίρεσης” συνιστώµενο στη δυνατότητα µονοµερούς παράτασης της
αρχικής σύµβασης µέχρι ένα εξάµηνο και µέχρι την εξάντληση της διαφοράς µεταξύ του
ποσού του προϋπολογισµού δηµοπράτησης (ανά τµήµα) και αυτού της σύµβασης που
θα υπογραφεί.
Το “δικαίωµα προαίρεσης” της “Εγνατίας Οδός Α.Ε.” ασκείται πριν τη λήξη της
συµβατικής προθεσµίας µε σχετική έγγραφη δήλωση που επιδίδεται µε “απόδειξη” ή
δικαστικό επιµελητή στον Ανάδοχο.

8.5

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα αναγκαίων εσωτερικών προσαρµογών (π.χ.
µείωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύµβασης µε προσθήκη και άλλων παρόµοιων
συνδέσεων που µπορεί να απαιτηθούν σε σηµεία παρουσίας της εταιρείας “Εγνατία Οδός ΑΕ
για το τµήµα Α) σε κάθε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άσκηση του
δικαιώµατος αυτού θα γίνεται µε γραπτή εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς τον
Προµηθευτή. Σε περίπτωση αναγκαίων εσωτερικών προσαρµογών αυτό θα γίνεται µε
τρόπο ώστε να µη µεταβάλλεται ο όγκος υπηρεσιών οπότε και η αµοιβή του
Προµηθευτή.
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Η κατάργηση υπηρεσιών, οι 2015-12-21
οποίες προβλέπονται στην Προµήθεια θα γίνεται µε την
κατάρτιση Συγκριτικού Πίνακα, που θα φέρει αναλυτικά, κατά τρόπο συγκρίσιµο, τις
καταβλητέες αµοιβές πριν και µετά απ’ αυτόν και θα υποβάλεται προς έγκριση στην
Προϊσταµένη Αρχή.
Άρθρο 9:
9.1

Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης,
που συνοδεύεται από υποδείγµατα Τεχνικής Ικανότητας και Εγγυητικής Επιστολής
συµµετοχής. Η χρήση των υποδειγµάτων είναι υποχρεωτική.
∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του
συµβατικού αντικειµένου.
Κάθε Προσφέρων (µεµονωµένη Επιχείρηση ή Ένωση ή Κοινοπραξία αυτών) µπορεί να
υποβάλει µόνον µία Οικονοµική Προσφορά.

9.2

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από
την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών της παρ. 2.2
της παρούσας ∆ιακήρυξης. Προσφορές µε µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται.
∆ύναται να ζητηθεί παράταση της ισχύος των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή η
οποία σε περίπτωση που δοθεί από τους υποψηφίους δεν θα έχει καµία µεταβολή της
τιµής της προσφοράς. Η κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού µπορεί να γίνει και µετά την
παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, δεσµεύει όµως τον Ανάδοχο µόνο εφόσον
αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον
δεύτερο κατά σειρά µειοδοσίας, σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής.

Άρθρο 10: Εγγύηση συµµετοχής
Για τη συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η υποβολή εγγύησης συµµετοχής, ποσού
760 €, που αντιστοιχεί στο 2% επί του Προϋπολογισµού της Προµήθειας χωρίς ΦΠΑ
(παρ. 8.2 της παρούσας) και η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ), ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου
Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού (άρθρο 157 του Ν.4281/08.08.2014).
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα
Υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 120 ηµερών
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική
επιστολή εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα της αλλοδαπής µπορεί να συνταχθεί σε µία από
τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα
από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της
ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Η εγγυητική επιστολή θα αναφέρει ρητά τον τίτλο της προµήθειας, την επωνυµία του
διαγωνιζόµενου σχήµατος, την ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα διζήσεως
µέχρι το παραπάνω ποσό καθώς και την υποχρέωση καταβολής του ποσού της
εγγύησης µέσα σε πέντε µέρες από τη σχετική ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση
και κατά τα λοιπά θα διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας.
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν ως εξής: α) του αναδόχου µε την προσκόµιση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, β) των υπολοίπων εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς
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τους από τα επόµενα στάδια2015-12-21
της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης
κατακύρωσης της σύµβασης.
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους σε
περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν
προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε
περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε
η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή
και τον διαγωνιζόµενο.
Άρθρο 11: Αµοιβή Προµηθευτή - Πληρωµές
11.1 Η Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή, ανά τµήµα, αποτελεί τη συµβατική του
αµοιβή/ αξία της σύµβασης και δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να ξεπερνά συνολικά το
ποσό των τριάντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (38.000 €) πλέον του ΦΠΑ και ειδικότερα:
Α. το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (29.500 €) πλέον του ΦΠΑ για
το τµήµα Α και
Β. το ποσό των οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500 €) πλέον του ΦΠΑ για το
τµήµα Β
και καταβάλλεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Κεφάλαιο 2 “Χρονοδιάγραµµα –
Πληρωµές” του Αντικειµένου Προµήθειας του Παραρτήµατος I της παρούσας. H
συµβατική αµοιβή είναι σταθερή και οι τιµές της Οικονοµικής προσφοράς ανά τµήµα
θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρµογή, για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία, µέχρι και την περάτωση της υπόψη προµήθειας.
11.2 Στη συµβατική αµοιβή του Προµηθευτή περιλαµβάνονται το επιχειρηµατικό του κέρδος
και όλες οι δαπάνες, όπως έξοδα αµοιβών προσωπικού, προµηθειών υλικών,
µεταφορών, µετακινήσεων, ασφαλίσεων, ειδικά και γενικά έξοδα, το κόστος κατασκευής
για την όδευση των οπτικών ινών στο σηµείο κατάληξης κ.λπ., καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα και µέχρι την ολοκλήρωση όλων των
παρεχοµένων υπηρεσιών και των συµβατικών του υποχρεώσεων σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο «Αντικείµενο Προµήθειας» του Παραρτήµατος Ι της παρούσας. Ο
Προµηθευτής δεν µπορεί για κανένα απολύτως λόγο να αξιώσει επιπλέον αµοιβή,
αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη χρηµατική καταβολή, πέρα από αυτή που καθορίζεται
στην παρούσα.
11.3 Για κάθε πληρωµή του ο Προµηθευτής θα συντάσσει και θα υποβάλει Αίτηση Πληρωµής
που θα περιλαµβάνει τα είδη των παραδοτέων, πίνακα αµοιβής µε αναγραφή της
συνολικής αµοιβής, του αθροίσµατος προηγούµενων αµοιβών και του αιτούµενου προς
πληρωµή ποσού, τις τυχόν νόµιµες κρατήσεις, συµψηφισµούς και παρακρατήσεις που
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση Ένωσης, η ανωτέρω αίτηση θα συνοδεύεται από πινάκιο κατανοµής της
αµοιβής υπογεγραµµένο από τον εκπρόσωπο της Ένωσης. Στις Κοινοπραξίες η
κατανοµή της αµοιβής γίνεται σύµφωνα µε συµφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας.
Ο Επιβλέπων τη Σύµβαση θα ελέγχει την Αίτηση Πληρωµής και θα προβαίνει
ενδεχοµένως σε διορθώσεις, ή έγκρισή της.
Μετά την έγκριση της Αίτησης πληρωµής, για να πληρωθεί ο Προµηθευτής υποχρεούται
να προσκοµίσει στην “Εγνατία Οδός Α.Ε.” τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
I.
Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία.
II.
Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι Ενώσεις και Κοινοπραξίες
αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους.
Επίσης, από κάθε πληρωµή του Αναδόχου παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του
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άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 204) όπως αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ.
β΄του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) και παρ. 5 του άρθρου 61 Ν.4146/2013
(ΦΕΚ Α΄90).
Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας
Αρχής, και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για
την πληρωµή της απαίτησης.
∆ιευκρινίζεται ότι:
(α) Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές,
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων
φορέων, όπως το ΙΚΑ, κλπ.
(β) Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο
φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την πληρωµή κάθε
τιµολογίου.
Οι πληρωµές ολοκληρώνονται µέσα σε ένα µήνα υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν
υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση αναδόχου Ένωσης ή
Κοινοπραξίας η αµοιβή εισπράττεται από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος την επιµερίζει
στα µέλη της µε ευθύνη του.
11.4 Νόµισµα αµοιβής Προµηθευτή
Τα τιµολόγια του Προµηθευτή για την αµοιβή του καθώς και οι πληρωµές που θα
διεκπεραιώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ και δεν
θα εξαρτώνται σε καµία περίπτωση από ισοτιµίες ευρώ µε άλλα νοµίσµατα.
11.5 Αµοιβές και Κρατήσεις µετά τη λήξη της Σύµβασης
Από την ηµεροµηνία λήξης, είτε της αρχικής Σύµβασης είτε οποιασδήποτε παράτασής
της κατά τα οριζόµενα στο παρόν Άρθρο, η Σύµβαση παύει να είναι ισχύουσα και δεν
συνεπάγεται περαιτέρω επιπτώσεις/αποτελέσµατα, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα που
αποκτήθηκαν ή τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της
Σύµβασης ή οποιασδήποτε παράτασής της, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και
δεσµεύουν και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην Ανοικτή ∆ιαδικασία - Προϋποθέσεις για τη
δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό
12.1 Υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 13 και 14 της παρούσας
δικαίωµα συµµετοχής στην ανοικτή διαδικασία έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
αυτοτελώς ή σε Ένωση ή σε Κοινοπραξία (που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί), εφόσον
είναι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υπηρεσιών Internet που διαθέτουν τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο µε πανελλαδική κάλυψη και παρουσία κόµβου (point of presence) σε κάθε νοµό
της Ελλάδας.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο
σχήµα είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση
αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων
συµµετέχει το πρόσωπο.
Τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης ή Κοινοπραξίας θα αφορούν στο
σύνολο της σύµβασης.
12.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία, όλα τα
στοιχεία της προσφοράς υπογράφονται είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως
εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο των µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.
12.3 Για την συµµετοχή στην ανοικτή διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
απαιτείται:
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και
β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.
Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
Οι οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., αιτούνται, µέσω της
ιστοσελίδας του συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός
φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό, (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
i.

Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
Tµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γ.Γ. Εµπορίου.

ii. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification
Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη
από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
iii. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική.
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είτε ένορκη βεβαίωση
ή πιστοποιητικό σε

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

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
Άρθρο 13: Προϋποθέσεις
Προσφερόντων

καταλληλότητας

της

προσωπικής

κατάστασης

Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του (αν πρόκειται για µεµονωµένη επιχείρηση) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται
περί Ένωσης ή Κοινοπραξίας) έστω και ένας από τους λόγους των παρακάτω
περιπτώσεων:
[Ειδικώς στις περιπτώσεις 13.7 και 13.10 ο Προσφέρων µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά
αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε
περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο
Προσφέρων µε το φάκελο συµµετοχής του. Με την τυχόν ένσταση κατά του αποκλεισµού
µπορούν να υποβληθούν και πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις]

13.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13.2 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
13.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
13.4 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
13.5 Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους
εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
13.6 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση.
13.7 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος.
13.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
του ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής.
13.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών,
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή µε τις νοµοθετικές
διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής.
13.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη
παροχή των πληροφοριών αυτών.
Στις περιπτώσεις 13.1 έως 13.5, 13.7 και 13.10 αποκλεισµός της Επιχείρησης ή και της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας στην οποία αυτή συµµετέχει επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα
έχει υποπέσει µέλος της διοίκησής της, από τα οριζόµενα ειδικότερα στην παρ. 16.1.2.α της
παρούσας.
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Άρθρο 14: Προϋποθέσεις ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας
14.1 Κάθε Προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 12, για να µην αποκλειστεί
από τη διαδικασία, οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον την ειδική τεχνική και επαγγελµατική
ικανότητα, ως εξής:
•
να διαθέτει «δίκτυο κορµού οπτικών ινών µε δυνατότητα εναλλακτικής όδευσης δακτύλιο» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που να µπορεί να καταλήξει µε οπτικές
ίνες εντός του rack στο computer room στα γραφεία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (6ο χλµ.
Θεσ/νίκης – Θέρµης) και υπηρεσίες διαχείρισης (NMS) και υποστήριξης (24/7
Helpdesk).
Επισηµαίνεται ότι ως παροχή εναλλακτικής όδευσης (στο backbone του παρόχου)
θεωρείται ότι το δίκτυο κορµού σε περίπτωση διακοπής να δροµολογεί την κίνηση από
άλλη ισοδύναµη οδό ώστε να µην υπάρχει απώλεια αν αυτό διακοπεί σε ένα σηµείο.
14.2 Επί Ενώσεων και Κοινοπραξιών η ως άνω ειδική καταλληλότητα που απαιτείται µπορεί
να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν µόνο από τα µέλη της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας.
Άρθρο 15: Περιεχόµενο ηλεκτρονικού φακέλου συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος
Προµηθευτή
Ο φάκελος συµµετοχής (προσφοράς) κάθε Προσφέροντα για να είναι συµβατός προς τις
απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης, ώστε να µην αποκλειστεί από τη διαδικασία ο
Προσφέρων, σύµφωνα µε την παρ. 2.1 της παρούσας, οφείλει να περιλαµβάνει, τους
ακόλουθους δύο (2) επιµέρους φακέλους, οι οποίοι θα καλούνται στο εξής
«Υποφάκελοι» 2:
o τον Υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», που θα περιέχει
τα δικαιολογητικά συµµετοχής που απαιτούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη και
o τον Υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν στοιχεία της προσφοράς τους σε
έντυπη µορφή, σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω, µέσα στην
προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας σε Ενιαίο κλειστό φάκελο
συµµετοχής, όπου θα αναγράφουν εκτός από την επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής,
τον τίτλο της Σύµβασης ως εξής: «Προµήθεια υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό
δίκτυο VPN και τη σύνδεση στο INTERNET µέσω µισθωµένων γραµµών– Κωδικός
Αναφοράς 5477», την επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας), ταχυδροµική διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, fax, e-mail του Προσφέροντα
και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της και τη
φράση “να ανοιχθεί µόνον από την αρµόδια Επιτροπή”.
Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σηµειώνονται κατά το
άνοιγµα του φακέλου από την Επιτροπή.
Ο φάκελος συµµετοχής (προσφοράς) κάθε ∆ιαγωνιζόµενου σε έντυπη µορφή θα
περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται
κατά περίπτωση στην παρακάτω παρ.15.1 της παρούσας.
Το ειδικότερο περιεχόµενο των υποφακέλων είναι το ακόλουθο:
15.1 Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» οι
προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
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αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, σε µορφή
αρχείου .pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου
11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και των όρων της
παρούσας κατά το µέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω
νόµου και της ως άνω απόφασης:
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση
συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής, που απαιτούνται να προσκοµισθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων στην περίπτωση που τα
έγγραφα αυτά έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που
υπάγονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/20143 ή σε
πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο σε κάθε άλλη περίπτωση. Η εγγύηση
συµµετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά σε πρωτότυπο, επί ποινή αποκλεισµού.
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι τα εξής:
15.1.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στη διαδικασία στην
οποία θα αναγράφονται ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της Σύµβασης), τα
στοιχεία του προσφέροντος (Επωνυµία µεµονωµένου υποψηφίου, ή ένωσης ή
κοινοπραξίας ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου, τίτλος, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο,
fax, e-mail) και τα στοιχεία του εκπροσώπου και του αναπληρωτή εκπροσώπου του
Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από:
τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο, ή
τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, ή
τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των µελών Ένωσης ή Κοινοπραξίας φυσικών
και νοµικών προσώπων ή
τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο.
Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται εκ
των υστέρων, σύµφωνα µε την παρ. 3.3.4 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν
άµεσα από τα λοιπά δικαιολογητικά.
Η αίτηση θα συνοδεύεται από:
(α) ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Ένωσης περί ορισµού κοινού εκπροσώπου
και αναπληρωτή κοινού εκπροσώπου του ∆ιαγωνιζόµενου.
(β) ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του
αναπληρωτή του.
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(γ) ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου,
σε περίπτωση Ένωσης, περί του ποσοστού
(δ)

συµµετοχής κάθε µέλους της Ένωσης.
∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Κοινοπραξίας περί της σύστασης
κοινοπραξίας, του ποσοστού συµµετοχής κάθε µέλους της και του ορισµού κοινού
εκπροσώπου και αναπληρωτή κοινού εκπροσώπου αυτής.

15.1.2 Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στη ∆ιαδικασία
Για την απόδειξη του δικαιώµατος συµµετοχής της παραγράφου 12.1 της παρούσας οι
διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου από κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε αυτοτελώς είτε ως µέλος της
Κοινοπραξίας ή Ένωσης, στην οποία θα δηλώνεται ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί είναι
τηλεπικοινωνιακός πάροχος υπηρεσιών Internet, που διαθέτει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
µε πανελλαδική κάλυψη και παρουσία κόµβου (point of presence) σε κάθε νοµό της
Ελλάδας.
15.1.3 ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης
Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 13 της παρούσας προσωπικής
κατάστασης διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν τα αναφερόµενα κατωτέρω δικαιολογητικά
έγγραφα:
∆ήλωση, από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε
αυτοτελώς είτε ως µέλος Κοινοπραξίας ή Ένωσης, περί µη συνδροµής στο πρόσωπό
τους κανενός από τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 13 της παρούσας,
συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρατήµατος ΙΙΙ της παρούσας.
Από την υποβληθείσα δήλωση του προσώπου πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητάς του, αλλιώς αποκλείεται ο
∆ιαγωνιζόµενος προκειµένου περί αυτοτελούς συµµετοχής, ή η διαγωνιζόµενη
Κοινοπραξία ή Ένωση στην οποία συµµετέχει το πρόσωπο.
15.1.4 ∆ικαιολογητικά ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας
Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 14 της παρούσας ειδικής τεχνικής και
επαγγελµατικής ικανότητας, οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν ∆ήλωση υπογεγραµµένη
από το νόµιµο εκπρόσωπο τους στην οποία θα δηλώνεται ότι η Εταιρεία που
εκπροσωπεί διαθέτει δίκτυο κορµού οπτικών ινών µε δυνατότητα εναλλακτικής
όδευσης - δακτύλιο» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που να µπορεί να καταλήξει µε
οπτικές ίνες εντός του rack στο computer room στα γραφεία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”
(6ο χλµ. Θεσ/νίκης – Θέρµης) και υπηρεσίες διαχείρισης (NMS) και υποστήριξης (24/7
Helpdesk).
15.1.5 Την εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 10 της παρούσας, σύµφωνα µε το συνηµµένο
Υπόδειγµα Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά σε
πρωττυπο, επί ποινή αποκλεισµού.
15.2 Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του Προσφέροντα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
15.2.1 Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού
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αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Η οικονοµική προσφορά θα συµπληρώνεται µε τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου, όπως
αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υπογράφεται από τον ίδιο τον
υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση
νοµικού προσώπου και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη
της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο:
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Προσφερόντων ή µελών
Ενώσεων από τον ίδιο εκπρόσωπο.
Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως
προς το πρόσωπο του ∆ιαγωνιζόµενου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της,
αποτελούν λόγο αποκλεισµού.
15.2.2 Η Οικονοµική Προσφορά θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά το ποσό προσφοράς (σε
ευρώ) του διαγωνιζόµενου για το σύνολο της Προµήθειας ανά Τµήµα και διατυπώνεται
αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
Προσφορές που υπερβαίνουν τον Προϋπολογισµό της Προµήθειας ανά Τµήµα (παρ.
8.2 της παρούσας) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 16: Έλεγχος νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης του επιλεγέντος
Προµηθευτή
16.1 Προκειµένου να συναφθεί η σύµβαση ο επιλεγείς Προµηθευτής θα κληθεί να
προσκοµίσει για τον ίδιο, σε περίπτωση µεµονωµένης συµµετοχής, και όλων των µελών
του, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα ακόλουθα επιµέρους δικαιολογητικά και
έγγραφα νοµιµοποίησης και προσωπικής κατάστασης:
16.1.1 α) Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού του επιλεγέντος Προµηθευτή
(όλων των µελών του σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων)
καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, από το οποίο να προκύπτει ο
τρόπος εκπροσώπησης και δέσµευσής του.
β) Φ.Ε.Κ. µε το ισχύον ∆.Σ., σε περίπτωση Α.Ε.
γ) Βεβαίωση περί µη τροποποίησης καταστατικού στο χρόνο που θα υπογραφεί η
σύµβαση, από την ∆/νση Εταιριών (Εµπορίου) σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας
ή από το Πρωτοδικείο σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης και αποδεικτικά καταχώρισης µεταβολών και στοιχείων
στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
δ) Αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου για τη διοίκηση του προσφέροντος οργάνου,
όπου απαιτείται, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της σύµβασης και κατά
περίπτωση ορισµός νοµίµου εκπροσώπου1 και του αναπληρωτή του.

1

Ο ορισµός του νοµίµου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της
Σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων του Προµηθευτή µε την ΕΟΑΕ. Σε
περίπτωση αντικατάστασης του νοµίµου εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του, η εξουσία
εκπροσώπησης αυτών παύει µόνο µετά την κοινοποίηση στην ΕΟΑΕ του σχετικού νοµιµοποιητικού
εγγράφου που επιφέρει την τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΟΑΕ απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής της αµοιβής στο Σύµβουλο, εφόσον παραδώσει ισόποση δίγραµµη επιταγή
στο νόµιµο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή αυτού.
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και προσκόµιση στο διαγωνισµό εγγυήσεων συµµετοχής
και καλής εκτέλεσης για λογαριασµό του διαγωνιζοµένου θεωρείται ισχυρό αποδεικτικό
στοιχείο περί συγκατάθεσής του στην υποβολή προσφοράς στην υπόψη διαδικασία.
16.1.2 α) Για τις περιπτώσεις των παρ. 13.1 έως 13.5, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή
άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση
Ένωσης ή Κοινοπραξίας). Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης
της Αναθέτουσας Αρχής. Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα
πρέπει να αφορούν:
τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης),
τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης
εταιρείας),
τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση),
και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά
για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα
παραπάνω.
Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει
σαφώς αν ανήκουν σ΄ αυτά που κατά την παρούσα ∆ιακήρυξη προκαλούν τον
αποκλεισµό του Προσφέροντα, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή
υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις,
περί της φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει
δυνητικά τον αποκλεισµό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση,
προκειµένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι µε την επαγγελµατική διαγωγή του
στελέχους.
β) Για την περίπτωση της παρ. 13.6, πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε
µέλους του (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας). Για τις επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστηµένες στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής
διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την
θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί εταιρείας µε µορφή
Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις
Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα δεν
προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.
γ) Για την περίπτωση της παρ. 13.8, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από
τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας εγκατάστασής του ή σε
περίπτωση, που έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την
ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία.
Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα θα υποβάλλουν
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας.
Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που δεν υποβάλουν τα
ως άνω αποδεικτικά θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν
απασχολούν προσωπικό για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε
ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό
πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
δ) Για την περίπτωση της παρ. 13.9, αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, από
την αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής του. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα
υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆ΟΥ σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο
θεωρηµένο από την εκδούσα αρχή ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο.
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Οι αλλοδαπές Επιχειρήσεις
θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν
τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆ΟΥ.
16.2 Τα δικαιολογητικά των παρ. 13.1 έως 13.9 µπορεί να αντικαθίστανται ή να
συµπληρώνονται µε ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα (ή του µέλους στο οποίο το
δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται
από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που
δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα
δικαιολογητικά µπορεί να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ'
αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την
αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα
εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε υφίσταται ψευδής δήλωση του υποψηφίου και ο
επιλεγείς Προµηθευτής αποκλείεται από τη διαδικασία.
16.3 Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 16.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις
διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν
ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των έξι (6) µηνών από την σχετική πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Στη διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η
συµπλήρωσή τους ή και η διευκρίνισή τους.

- 26 -

0000/5477/Β01 26

ΑΔΑ: Β8ΣΥ46Ψ8ΟΝ-2ΗΟ

15PROC003540029 2015-12-21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 17: Εκτέλεση της σύµβασης – Επίβλεψη - Παραλαβή
17.1 Ο Προµηθευτής θα παρέχει τις υπηρεσίες του τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία της
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” στη Θέρµη – Θεσσαλονίκης και στα Περιφερειακά Γραφεία Κλιµάκια, όσο και στα γραφεία του, όταν αυτό απαιτείται, σε συνεννόηση µε την
επιβλέπουσα υπηρεσία και χωρίς επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο «Αντικείµενο Προµήθειας» του Παραρτήµατος Ι της παρούσας.
Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, µετά από πρόσκληση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» να
συµµετέχει σε συσκέψεις, να δίνει πληροφορίες ή συµβουλές στις αρµόδιες κεντρικές ή
περιφερειακές Υπηρεσίες της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», και να παρέχει κάθε υποστήριξη
που είναι χρήσιµη για το σκοπό στον οποίο αποβλέπει η Σύµβαση.
Αν ο Προµηθευτής διαπιστώσει ή κρίνει ότι υπάρχουν θέµατα που απαιτούν άµεση
ενέργεια, θα υποβάλει στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σχετική αναφορά.
17.2 Επίβλεψη της Σύµβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Προµηθευτή τα
πρόσωπα που θα επιβλέπουν και θα ελέγχουν την εκτέλεση του αντικειµένου της
σύµβασης.
Η επίβλεψη θα αφορά στον έλεγχο της τήρησης από τον Προµηθευτή των Συµβατικών
του υποχρεώσεων. Το ότι η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” επιβλέπει τις εργασίες της Προµήθειας
δεν απαλλάσσει τον Προµηθευτή από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις
συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε
εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που
επιτάσσουν οι όροι της παρούσας.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της
«Εγνατία Οδός Α.Ε.», που θα απορρέει από τους όρους της Σύµβασης.
17.3 Τρόπος Παραλαβής
17.3.1 Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει τµηµατικά σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο
Κεφάλαιο “2. Xρονοδιάγραµµα - Πληρωµές” του Αντικειµένου Προµήθειας του
Παραρτήµατος Ι της παρούσας. Σε κάθε τµηµατική παράδοση – παραλαβή των
παραδοτέων της προµήθειας και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και µετά τον
έλεγχο και την αποδοχή τους από τα αρµόδια όργανα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, θα
εκδίδονται σχετικά έγγραφα από την Επίβλεψη.
17.3.2 Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών της/ των σύµβασης/
συµβάσεων θα γίνει µετά την πλήρη περαίωση των υπηρεσιών της/ τους και την
εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου (ή των Αναδόχων σε
περίπτωση διαφορετικών αναδόχων ανά τµήµα), σύµφωνα µε όσα αναλυτικά
περιγράφονται στο τεύχος “Αντικείµενο Προµήθειας και µε την έκδοση της σχετικής
βεβαίωσης περαίωσης από την Επίβλεψη και την υπογραφή από τα αρµόδια όργανα
της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Με την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας ελέγχονται οι υπηρεσίες ποσοτικά και
ποιοτικά.
Άρθρο 18: Προσωπικό του Προµηθευτή
18.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται και είναι υπεύθυνος για τη συµπεριφορά
όλου του προσωπικού και τη συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες
εντολές του Εργοδότη καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στα συµβατικά τεύχη και µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε µε την υποβολή
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της προσφοράς του, και να συµµορφώνεται
πλήρως µε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική
και ασφαλιστική νοµοθεσία. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού του
Προµηθευτή τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση της ∆.Υ. Τεκµαίρεται ότι η
Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη
διαφωνία της.
Άρθρο 19: Εγγυήσεις – Ασφάλιση
19.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
19.1.1 Ο Προµηθευτής εγγυάται ότι διαθέτει την πείρα, τα κατάλληλα προσόντα, άδειες,
εξοπλισµό, οργάνωση και χρηµατοοικονοµικούς πόρους που απαιτούνται για την
προσήκουσα και εµπρόθεσµη εκτέλεση και την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών του.
Για το λόγο αυτό, και µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση του Προµηθευτή προς τους
όρους της Σύµβασης, ο επιλεγείς Προµηθευτής κατά την υπογραφή της σύµβασης
οφείλει να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, υποχρεωτικά σε πρωτότυπο, ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης
(συµβατικής αµοιβής) χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ µε βάση το συνηµµένο στην
παρούσα υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙV της παρούσας (άρθρο 157, παρ. 1.β του
Ν.4281/2014). Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών η εγγύηση καλής
εκτέλεσης είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.
19.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραµείνει στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την
παράδοση του συνόλου των παραδοτέων-υπηρεσιών της Προµήθειας και θα επιστραφεί
στον Ανάδοχο (ή στους Αναδόχους σε περίπτωση διαφορετικών αναδόχων ανά τµήµα)
µετά την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, που θα γίνει µε τη
λήξη της Σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
δυο συµβαλλόµενους, µε την επιφύλαξη επιβολής ποινικών ρητρών, χρηµατικών
κυρώσεων, αποζηµιώσεων ή οποιασδήποτε άλλης οριστικής απαίτησης της
Αναθέτουσας Αρχής που εκκρεµεί σε βάρος του Προµηθευτή.
19.1.3 Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος ή η Σύµβαση λυθεί πρόωρα
µε υπαιτιότητα του Προµηθευτή, θα καταπέσουν, ως πρόσθετη ποινική ρήτρα υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής, η εγγύηση καλής εκτέλεσης.
19.2 Γενικοί όροι εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις καταπίπτουν πάντοτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και καλύπτουν στο
σύνολό τους, η κάθε µία και χωρίς καµία διάκριση, την πλήρη και πιστή εφαρµογή όλων
ανεξαιρέτως των όρων της Σύµβασης από τον Προµηθευτή και κάθε απαίτηση της
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» έναντι του Προµηθευτή, είτε για παράβαση οποιουδήποτε όρου της
Σύµβασης, είτε για µη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για απαίτηση της «Εγνατία
Οδός Α.Ε.» από την επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Προµηθευτή. Η «Εγνατία
Οδός Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει, οποιαδήποτε στιγµή, µε έγγραφη
δήλωσή της προς το πιστωτικό ίδρυµα που τις εξέδωσε, την κατάπτωση όλου ή µέρους
των εγγυήσεων για την ικανοποίηση απαιτήσεων έναντι του Προµηθευτή.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς
την απαίτηση µέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης η Αναθέτουσα
Αρχή εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.
Οι εγγυήσεις όµως αυτές δεν εξαντλούν την ευθύνη του Προµηθευτή για αποζηµίωση της
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζηµία µεγαλύτερη του ποσού των
εγγυήσεων.
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19.3 Ασφάλιση
Ο Προµηθευτής ευθύνεται για κάθε ζηµία ή απαίτηση αποζηµίωσης που ανάγεται στην
κατά Νόµο ευθύνη του για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αµέλεια κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.
Άρθρο 20

Γενικά Καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Προµηθευτή

20.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Προµηθευτή
20.1.1 Ο Προµηθευτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη σύµβαση,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο «Αντικείµενο Προµήθειας» του Παραρτήµατος Ι της
παρούσας, στην παρούσα ∆ιακήρυξη και τις κείµενες διατάξεις, αλλά και σύµφωνα µε
τους κανόνες της Επιστήµης, ώστε να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της “Εγνατία Οδός
Α.Ε.” και να επιτευχθεί ο σκοπός της Σύµβασης.
Ο Προµηθευτής ευθύνεται για την ποιότητα και τη νοµιµότητα της εκτέλεσης της
Σύµβασης. Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να καταπέσει η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα, ενώ ο Προµηθευτής υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη
αποζηµίωση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία.
20.1.2 Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση ή Κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών
προσώπων, κάθε µέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών
από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής
των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος
απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των
άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου της Προµήθειας.
20.1.3 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας διαδικασίας, τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε
την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της
σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής
µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης ή της
Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση είναι αποδεκτή εφόσον εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός
Α.Ε.».
20.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Προµηθευτή
20.2.1Κάθε ευθύνη και κάθε δαπάνη για το απασχολούµενο προσωπικό, βαρύνει
αποκλειστικά στον Προµηθευτή.
20.2.2 Σε καµία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ότι το απασχολούµενο από τον Προµηθευτή
προσωπικό, θα βρίσκεται σε εργασιακή σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση προς την
Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει ουδεµία ευθύνη για
οποιαδήποτε χρηµατική καταβολή προς το προσωπικό αυτό ή για οποιαδήποτε
αποζηµίωση σε περίπτωση ατυχήµατος που θα συµβεί στο προσωπικό αυτό ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο, κατά την διάρκεια εκτέλεση της Σύµβασης.
20.2.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης ο Προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί και να
συµµορφώνεται µε όλους τους νόµους, διατάγµατα, κανονισµούς, αστυνοµικές και
λοιπές διατάξεις και τυχόν οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και των αρµοδίων κρατικών
Αρχών και Υπηρεσιών, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού που
απασχολεί.
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να αναλαµβάνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του,
απαλλάσσοντας αντίστοιχα την Αναθέτουσα Αρχή, το ∆.Σ, το Γενικό ∆ιευθυντή, µαζί µε
τα ανώτερα στελέχη και τους συµβούλους και τους υπαλλήλους της.
Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν έχει καµία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση µε τρίτους για τις
οποιεσδήποτε σχέσεις του Προµηθευτή µε αυτούς. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» εάν ο οιοσδήποτε ως άνω
τρίτος στραφεί κατά αυτής, παράλληλα δε έχει την υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη
παρέµβαση υπέρ της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και να καταβάλει σε αυτή όλες τις δαπάνες
της δίκης.
20.3 Ο Προµηθευτής ως Ανεξάρτητος Ανάδοχος
Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και εκτέλεση των υπηρεσιών του µε βάση τη
Σύµβαση, ο Προµηθευτής θεωρείται ως «Ανεξάρτητος Ανάδοχος» κατά την έννοια του
άρθρου 681 και επόµενα του Αστικού Κώδικα, διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί του
προσωπικού του και γενικότερα των συνεργατών και των προστηθέντων του.
Ο Προµηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συµπεριφορά του συνόλου του
προσωπικού του, καθώς και για τη συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης.
20.4 Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων ή Υποχρεώσεων
20.4.1 Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή το σύνολο των
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύµβαση, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποκατάσταση συντελείται
µόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους και στις περιπτώσεις αυτές γίνεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από σχετική εισήγηση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η παράβαση από τον Προµηθευτή του παρόντος όρου συνεπάγεται δικαίωµα της
Αναθέτουσας Αρχής να τον κηρύξει έκπτωτο από τη Σύµβαση µε την επιφύλαξη παντός
δικαιώµατός του σχετικά µε οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί από την αιτία αυτή.
20.4.2 Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική
πράξη να κοινοποιηθεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή.
20.5 Υπεργολαβίες του Προµηθευτή
20.5.1 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο των
υπηρεσιών ή υποχρεώσεών του υπεργολαβικά σε τρίτο, που απορρέουν από τη
Σύµβαση, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
20.5.2 Σε κάθε περίπτωση ο Προµηθευτής έχει την πλήρη ευθύνη της καλής εκτέλεσης των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύµβαση, ανεξαρτήτως του αν αυτές
υλοποιούνται από τον ίδιο (το προσωπικό του) ή από τους προστηθέντες του.
20.6 Εµπιστευτικότητα
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Προµηθευτής και οι προστηθέντες του αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µη
γνωστοποιήσουν σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού
και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, εκτός εάν η
γνωστοποίηση γίνεται στα πλαίσια νοµικής υποχρέωσής τους.
20.7 Κυριότητα Εγγράφων και δεδοµένων σε ηλεκτρονική µορφή
Όλα τα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή δεδοµένο σε ηλεκτρονική µορφή που θα
συνταχθούν από τον Προµηθευτή και τους προστηθέντες αυτού στα πλαίσια εκτέλεσης
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της Σύµβασης, θα αποτελούν 2015-12-21
ιδιοκτησία του Εργοδότη και θα είναι πάντοτε στη διάθεση
των νοµίµων εκπροσώπων του Εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και,
εάν ευρίσκονται στην κατοχή του Προµηθευτή, θα παραδοθούν στον Εργοδότη µετά την
καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Από τον παραπάνω κανόνα
εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν στην τεχνική, εµπορική, οικονοµική και διοικητική
λειτουργία του Προµηθευτή και δεν συνδέονται µε το αντικείµενο της Σύµβασης.
20.8 Πληρωµή φόρων, τελών, δασµών κ.λ.π.
20.8.1 Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της)
επιβαρύνεται µε τους κάθε είδους φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ των
υλικών της προµήθειας, πλην του Φ.Π.Α, περιλαµβανοµένης και της επιβάρυνσης της
παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού
και εφοδίων, τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες
επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας.
20.8.2 Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν
παρέχεται ουσιαστικά στον Εργοδότη η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης
για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους
υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού της
προµήθειας, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα.
20.8.3 Ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών
του µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆.
3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω
και αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα
Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών
διατάξεων. Επίσης ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε
άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα
µε το Ν. 2366/53 (Φ.Ε.Κ. 83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (Φ.Ε.Κ. 273 Α/27-12-91) και Ν.
893/79 (Φ.Ε.Κ. 86 Α/28-4-79).
20.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή
20.9.1 Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) και οι
προστηθέντες αυτού είναι υποχρεωµένοι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία για τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και
νοµικών προσώπων. Ο Προµηθευτής, οι προστηθέντες του και το προσωπικό του θα
καταβάλλουν όλους τους φόρους και τα τέλη που πρέπει να πληρώσουν µε βάση την
Ελληνική νοµοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• η υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κλπ.,
• η τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία,
• η πληρωµή φόρων εισοδήµατος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των
λοιπών φορολογικών του υποχρεώσεων.
20.9.2 Προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήµατος τυχόν αλλοδαπών
επιχειρήσεων του Προµηθευτή, αυτός αναλαµβάνει να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρµόδιες
ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
20.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Προµηθευτή για το Προσωπικό του
20.10.1 Ο Προµηθευτής (και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας όλα τα µέλη της) και οι
προστηθέντες του είναι υποχρεωµένοι να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, που θα
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απορρέουν από τη σχετική νοµοθεσία
για την ασφάλιση του προσωπικού τους, που θα
απασχοληθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων της Σύµβασης.
20.10.2 Ο Προµηθευτής υποχρεούται επίσης να ασφαλίζει
προσωπικό του, που θα απασχοληθεί για την
υποχρεώσεων της Σύµβασης, έναντι ατυχηµάτων
λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό
ισχύουσας νοµοθεσίας.

το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό
εκτέλεση των υπηρεσιών και
σε ασφαλιστικές εταιρείες που
δεν υπάγεται σε διατάξεις της

20.10.3 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολεί για
την εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων της Σύµβασης, µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, και οι πάσης φύσεως συνεργάτες ή προστηθέντες του Προµηθευτή. Η
υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
20.10.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των ανωτέρω, ο δε
Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει σε αυτή όλα τα σχετικά στοιχεία για την
πραγµατοποίηση των ελέγχων.
21.10.5 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και
µέχρι τη λήξη ή λύση αυτής.
20.11 ∆ηµοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να προβαίνει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, άµεσα ή έµµεσα να προβαίνει σε δηµόσιες ή δια
του Τύπου ή δια του διαδικτύου ανακοινώσεις σχετικά µε την Προµήθεια ή την
Αναθέτουσα Αρχή.
20.12 Αλληλογραφία του Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή και της Αναθέτουσας
Αρχής θα πρέπει να αποστέλλονται κατ' αρχήν µε telefax-τηλεµοιοτυπία ή µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Email), τα δε πρωτότυπα αυτών είτε να υποβάλλονται
απευθείας στην Αναθέτουσα Αρχή, είτε να αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή
µε courrier και θα είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 21

Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής

21.1 Παροχή υφισταµένων στοιχείων
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Προµηθευτή χωρίς καµία
επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες
και έχει κώλυµα να τις παραδώσει.
21.2 Έγκαιρη πληρωµή του Προµηθευτή
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα στον Προµηθευτή τις
πληρωµές που του οφείλει, κατά τους όρους της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται
στην παράγραφο 11.3 της παρούσας.
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Άρθρο 22

∆ιαφορές – ∆ιαφωνίες – Ανωτέρα Βία

22.1 Καλόπιστη εφαρµογή της Σύµβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προµηθευτής υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν καλόπιστα τις
αµοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των
διαφωνιών τους µε πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε, παρά
τα ανωτέρω, διαφοράς θα επιλύεται αποκλειστικά και µόνο µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 24 της παρούσας.
22.2 Ανωτέρα βία
22.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επισυµβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας
βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της
ευθύνης των συµβαλλοµένων, καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή
περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το δικαίωµα αυτό υφίσταται µόνο στις
περιπτώσεις που οι συνέπειες των παραπάνω περιστατικών δεν ρυθµίζονται ειδικότερα
από τη Σύµβαση.
22.2.2 Η µη εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω
αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των
συµβαλλοµένων. ∆εν αναστέλλεται όµως η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή
αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή
περιστατικών, τα οποία, καθόσον διαρκούν, δικαιολογούν αίτηµα ευλόγου παρατάσεως
της διάρκειας της Σύµβασης.
22.2.3 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προµηθευτής βαρύνει εξ ολοκλήρου
αυτόν.
22.2.4 Ο Προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
22.3 Εκτέλεση της σύµβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Ο Προµηθευτής, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης υποχρεούται να
διασφαλίζει τη συνεχή, αδιάλειπτη, ασφαλή, εύρυθµη και σε υψηλό επίπεδο παροχή των
προβλεπόµενων συµβατικών υποχρεώσεων. Τυχόν διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές
που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δικαιολογούν σε καµία
περίπτωση την εκ µέρους του Προµηθευτή άρνηση παροχής των υπηρεσιών και
εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά καθορίζονται στη Σύµβαση, εκτός εάν αυτό
ρητώς προβλέπεται από τη Σύµβαση. Σε περίπτωση, κατά την οποία, ενώ δεν υφίσταται
τέτοιο δικαίωµα, ο Προµηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της Σύµβασης, τότε η Αναθέτουσα
Αρχή µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο από τη σύµβαση, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα
στο άρθρο 23.1 της παρούσας.
Άρθρο 23

Λύση – Λήξη της Σύµβασης

23.1 Λύση Σύµβασης λόγω παράβασης συµβατικών όρων (Έκπτωση Προµηθευτή)
23.1.1Σε κάθε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι ο Προµηθευτής:
(α) δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση και
τα Συµβατικά Τεύχη ή
(β) έχει υποπέσει σε υπαίτια παράβαση ουσιώδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει µε
τη Σύµβαση ή
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(γ) δεν συµµορφώνεται προς 2015-12-21
τις, σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης, εντολές της
Αναθέτουσας Αρχής,
θα προσκαλέσει εγγράφως τον Προµηθευτή, µε αποδεικτικό, να συµµορφωθεί αµέσως
µε τις υποχρεώσεις του και να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζηµία που έχει
υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από την αντισυµβατική συµπεριφορά του. Στην πρόσκληση
αυτή πρέπει να περιλαµβάνεται συγκεκριµένη διατύπωση των παραβάσεων από τον
Προµηθευτή, τα απαραίτητα µέτρα επανόρθωσης και o χρόνος επανόρθωσης.
23.1.2 Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν συµµορφωθεί µε την ως άνω πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής µέσα στο χρόνο που έχει τεθεί από αυτή ή εφόσον δεν γίνει
αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή η έγγραφη αιτιολόγηση της µη συµµόρφωσης του
Προµηθευτή στην πρόσκληση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, µε απόφαση της
Προϊσταµένης Αρχής, να κηρύξει τον Προµηθευτή έκπτωτο.
23.1.3 Επιπροσθέτως, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαιτήσει την καταβολή πλήρους
αποζηµιώσεως από τον Προµηθευτή για όλες τις ζηµίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν
άµεσα ή έµµεσα από τη µη συµµόρφωση του Προµηθευτή και την παράβαση των
συµβατικών του υποχρεώσεων.
23.1.4 Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η Σύµβαση και καταπίπτουν
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ως ειδική ποινική ρήτρα.
Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για τους ίδιους λόγους ή για οποιονδήποτε άλλο
λόγο, οφείλονται αθροιστικά.
23.2 Λύση της Σύµβασης για οικονοµικούς λόγους
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι' αυτήν τη
Σύµβαση, σε περίπτωση που ο Προµηθευτής πτωχεύσει, ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό
αναγκαστική διαχείριση.
Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, η επέλευση των
παραπάνω γεγονότων σε ένα µόνο εκ των µελών αυτής, µπορεί, αντί της καταγγελίας,
να έχει ως συνέπεια την υποκατάσταση του εν λόγω µέλους, µετά από σχετικό αίτηµα
του Προµηθευτή και έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής της Αναθέτουσας Αρχής.
23.3 Λήξη της Σύµβασης
Η λήξη της Σύµβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του
Αναδόχου ή διάλυση της σύµβασης), πιστοποιείται µε την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή της Προµήθειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 17.3.2 της παρούσας και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Άρθρο 24

∆ικαστική επίλυση διαφορών

24.1 Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχοµένως προκύψει µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών από την εφαρµογή της Σύµβασης και αφορά στην ερµηνεία ή
στην εκτέλεση όρων αυτής και στην έκταση των εξ αυτής δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
των µερών και που δεν δύναται να διευθετηθεί φιλικά ή συµβιβαστικά, θα λύεται ενώπιον
των αρµοδίων ∆ικαστηρίων Θεσσαλονίκης.
24.2 Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι τόσο η προσφυγή στο ∆ικαστήριο όσο
και η όλη διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της
Σύµβασης. Συνεπώς αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή πίστη να
ασκούν τα δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση την παρούσα
Σύµβαση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης της διαφοράς.
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Άρθρο 25: Τεκµήριο από τη συµµετοχή
στη διαδικασία - Λοιποί όροι
25.1 Η συµµετοχή στην Ανοικτή ∆ιαδικασία συνιστά τεκµήριο ότι ο Προσφέρων και κάθε
µέλος του (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας) έλαβε πλήρη γνώση της παρούσας
∆ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής,
απεδέχθη την νοµιµότητά τους και γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες υπό τις
οποίες θα ολοκληρωθεί η προµήθεια, τους κανονισµούς και την οργανωτική δοµή του
Εργοδότη καθώς και τις απαιτήσεις (υποχρεώσεις) των ζητουµένων υπηρεσιών.
25.2 ∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δηµιουργεί
οποιαδήποτε υποχρέωση ή ανάληψη δέσµευσης από την πλευρά της «Εγνατία Οδός
Α.Ε.», η οποία διατηρεί το δικαίωµα να µην αναθέσει τη σύµβαση, χωρίς εξ αυτού να
οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση στους καλούµενους µε την παρούσα να
συµµετάσχουν.
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Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2015
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Νικολέττα Τσιρώνη
Τµηµατάρχης Συµβάσεων
Μελετών/ Υπηρεσιών

Μαρία Θάνου
∆ιευθύντρια Συµβάσεων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
µε την υπ’ αριθµ. 881/3/30.09.15
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
«Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Αθανάσιος Ιατρόπουλος
∆ιευθυντής Πληροφορικής &
Επικοινωνιών

Αναστάσιος Παπαδόπουλος
Ε.Χ. Προϊσταµένου Τοµέα ∆ιοικητικής &
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Υποστήριξης

Για τον «Προµηθευτή»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

_________________________

_________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Αντικείµενο Προµήθειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ:

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αντικείµενο Προµήθειας
για την
«Προµήθεια υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό
δίκτυο VPN και τη σύνδεση στο INTERNET µέσω
µισθωµένων γραµµών–
Κωδικός Αναφοράς 5477»
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
για τις
Υπηρεσίες διασύνδεσης σε ιδιωτικό δίκτυο VPN και τη σύνδεση στο INTERNET µέσω
µισθωµένων

1. Αντικείµενο της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης/ συµβάσεων Προµήθειας είναι η Παροχή Υπηρεσιών διασύνδεσης
σε ιδιωτικό δίκτυο VPN και η σύνδεση στο Internet µέσω µισθωµένων γραµµών στην Κεντρική
Υπηρεσία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” και στα Περιφερειακά Γραφεία – Κλιµάκια, συνολικού
Προϋπολογισµού έως 38.000 € πλέον Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

1.1

Αντικείµενο για το ΤΜΗΜΑ Α

Αντικείµενο είναι η παροχή υπηρεσιών IP-VPN µέσω µισθωµένης γραµµής οπτικών ινών Metro
Ethernet στην Κεντρική Υπηρεσία της εταιρείας στη Θέρµη Θεσσαλονίκης και µέσω µισθωµένων
κυκλωµάτων στα Περιφερειακά Γραφεία - Κλιµάκια, συνολικού προϋπολογισµού 29.500€ πλέον
ΦΠΑ για ένα έτος µε τη δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας των υπηρεσιών µέχρι έξι
(6) επί πλέον µήνες, µε τους ίδιους ακριβώς όρους και τιµές της υπογραφείσας σύµβασης και
χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισµού της προµήθειας για το ΤΜΗΜΑ Α, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2.1.3 του παρόντος.
Τα σηµεία παροχής των υπηρεσιών για το Τµήµα Α αναγράφονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
Α/Α

1

Σηµείο

Κεντρική
Υπηρεσία
στη Θέρµη
Θεσσαλονίκ
ης

Γεωγραφική
θέση /
∆ιεύθυνση

6ο χλµ.
Θεσ/νίκης –
Θέρµης
Τηλ.
2310470200
40°33'57.18"Β
22°59'45.19"Α

2

Περιφερειακ
ή Υπηρεσία
Ιωαννίνων

8ο χλµ
Ιωαννίνων
Αθηνών
Τηλ.
2651091900

Περιγραφή
απαιτούµενου
κυκλώµατος

Επιθυµητή
Σηµερινή
χωρητικότητα χωρητικότητα

Μισθωµένη
γραµµή οπτικών
ινών που θα
καταλήξει σε
Ethernet port
εντός του rack στο
computer room
στα γραφεία της
ΕΟΑΕ

12Mbps
uplink/12Mbps
downlink
εγγυηµένη

Μισθωµένη
γραµµή
ενσύρµατη ή
ασύρµατη

Μισθωµένη
γραµµή
ενσύρµατη ή
ασύρµατη

10Mbps
uplink/10Mbps
downlink
εγγυηµένη µέσω
µισθωµένης
γραµµής
οπτικών ινών

CISCO 2801 V/K9
VOICE BUNDLE
σύνδεση µε Metro
Ethernet Switch

4Mbps
uplink/4Mbps
downlink
εγγυηµένη

4Mbps
uplink/4Mbps
downlink
εγγυηµένη µέσω
µισθωµένου
κυκλώµατος
SHDSL

Cisco 888 (SHDSL
dual connection)

4Mbps
uplink/4Mbps
downlink
εγγυηµένη

Έως 1Mbps
uplink/έως 24
Mbps downlink
µέσω ADSL

Cisco 877 (ADSL
over PSTN)

39°35'51.39"Β
20°51'48.04"Α

3

Περιφερειακ
ή Υπηρεσία
Γρεβενών

3ο χλµ.
Γρεβενών Καλαµπάκας
Γρεβενά

Υφιστάµενος σε
λειτουργία
διαθέσιµος
εξοπλισµός

S/N FCZ09521112

S/N FCZ1532C2W2

S/N FHK130920QW

Τηλ.
2462081038
40° 3'53.66"Β
21°26'19.15"Α
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Γεωγραφική
Σηµείο
Περιγραφή
Επιθυµητή

Α/Α

θέση /
∆ιεύθυνση

Περιφερειακ
ή Υπηρεσία
στο ∆ερβένι
Θεσσαλονίκ
ης

4

∆ερβένι
9ο χλµ.
Θεσ/νίκης Καβάλας
Τηλ.
2310692540

απαιτούµενου
κυκλώµατος

Μισθωµένη
γραµµή
ενσύρµατη ή
ασύρµατη

Σηµερινή
χωρητικότητα χωρητικότητα

2Mbps
uplink/2Mbps
downlink
εγγυηµένη

Έως 1Mbps
uplink/έως 24
Mbps downlink
µέσω ADSL

Υφιστάµενος σε
λειτουργία
διαθέσιµος
εξοπλισµός
Cisco 876 (ADSL
over ISDN)

S/N FHK14047118

40°43'9.67"Β
22°58'18.99"Α

Περιφερειακ
ή Υπηρεσία
Κοµοτηνής

5

Κοµοτηνή
Όπισθεν
Οικισµού
Ηφαίστου
Τηλ.
2531030580

Μισθωµένη
γραµµή
ενσύρµατη ή
ασύρµατη

2Mbps
uplink/2Mbps
downlink
εγγυηµένη

Έως 1Mbps
uplink/έως 24
Mbps downlink
µέσω ADSL

877 (ADSL over
PSTN)

Μισθωµένη
γραµµή
ενσύρµατη ή
ασύρµατη

2Mbps
uplink/2Mbps
downlink
εγγυηµένη

Έως 1Mbps
uplink/έως 24
Mbps downlink
µέσω ADSL

Cisco 876 (ADSL
over ISDN)

S/N FHK130920VF

41° 7'55.36"Β
25°22'52.22"Α

Κλιµάκιο
Αλεξανδρού
πολης

6

2ο χλµ
Αλεξανδρούπολ
ης Κίρκης,
Αλεξανδρούπολ
η

S/N FCZ143295H9

Τηλ.
2551088280
40°52'33.77"Β
25°51'30.36"Α

Γραφείο
Αθηνών

7

Χαρ. Τρικούπη
182

γραµµή ADSL

Τηλ.
2106446779

Έως 1Mbps
uplink/έως 24
Mbps downlink
µέσω ADSL

Έως 1Mbps
uplink/έως 24
Mbps downlink
µέσω ADSL

Cisco 876 (ADSL
over ISDN)

Έως 1Mbps
uplink/έως 24
Mbps downlink
µέσω ADSL

Έως 1Mbps
uplink/έως 24
Mbps downlink
µέσω ADSL

876 (ADSL over
ISDN)

S/N FHK102651KY

37°59'20.96"Β
23°44'44.07"Α

Γραφείο
Νάξου

8

Χώρα Νάξου,
Τ.Κ. 843 00

γραµµή ADSL

Τηλ.
2285022471

S/N FHK140470ZM

37° 6'7.07"Β
25°22'33.94"Α

Οι γεωγραφικές θέσεις που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν διαθέσιµες σε αρχείο
.kmz (Google Earth) στον σύνδεσµο https://goo.gl/WhJ3gN
Ο Ανάδοχος θα παρέχει
•

Υπηρεσίες MPLS IP-VPN που θα διασφαλίζουν την αδιάλειπτη σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο των
ανωτέρω σηµείων

•

Υπηρεσία monitoring µε αποστολή µηνυµάτων (SMS ή/και e-mail) σε περίπτωση µη
διαθεσιµότητας της υπηρεσίας και στην αποκατάσταση.

•

Υπηρεσία Helpdesk µε διαθεσιµότητα 24 x 7 (όλες τις ώρες του έτους) µε δυνατότητα δήλωσης
βλάβης (τηλεφωνικά ή µέσω e-mail ή µέσω καταχώρησης σε web site) και παρακολούθησης
της πορείας αποκατάστασης (tracking).
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και τεχνική υποστήριξη του απαραίτητου εξοπλισµού για τη
λειτουργία της υπηρεσίας.
•

∆υνατότητα δυναµικού διαχωρισµού του εύρους Quality of Service (QoS) µε σκοπό την
αποδοτική διαχείριση µέσω των κυκλωµάτων (πλήν των ADSL) των διαφορετικών τύπων
δεδοµένων (data, voice και video).

Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διαθέτει τον δικτυακό εξοπλισµό του ανωτέρω πίνακα, ο οποίος
χρησιµοποιείται σήµερα για τη λειτουργία των υφιστάµενων κυκλωµάτων και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από τον ανάδοχο για την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών.
Για τον πρόσθετο εξοπλισµό (modems, routers, access points κλπ) που θα χρειαστεί και για τις
υπηρεσίες κατασκευής και εγκατάστασης – παραµετροποίησης των κυκλωµάτων, όλα τα σχετικά
κόστη θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Επίσης, τον ανάδοχο βαρύνουν και τα κόστη αποκατάστασης βλαβών και ενδεχόµενης
αντικατάστασης εξοπλισµού µετά από βλάβη, τόσο για τον υφιστάµενο διαθέσιµο εξοπλισµό, όσο
και για τον πρόσθετο που θα παρέχει ο ανάδοχος. Τα κόστη αυτά περιλαµβάνονται ανηγµένα στο
µηναίο κόστος χρήσης των κυκλωµάτων.
Ο Ανάδοχος θα ενεργοποιήσει την αποστολή δεδοµένων κίνησης από το δροµολογητή προς το
σύστηµα καταγραφής κίνησης δικτύων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (NetFlow) σύµφωνα µε τις οδηγίες
της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επίσης θα παρέχει ένα λογαριασµό χαµηλών
δικαιωµάτων πρόσβασης στο δροµολογητή της σύνδεσης µε πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες
που θα ζητήσει η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών για να ελέγχει περιοδικά την καλή
λειτουργία της σύνδεσης καθώς και τη διενέργεια ελέγχων σε περιπτώσεις εµφάνισης σφαλµάτων
σύνδεσης µε τα υπόλοιπα συστήµατα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (Firewalls, VPN Routers κτλ).

1.2

Αντικείµενο για το ΤΜΗΜΑ Β

Αντικείµενο είναι η παροχή υπηρεσιών Internet µέσω µισθωµένης εναλλακτικής (backup του
ΣΥΖΕΥΞΙΣ) σύνδεσης στην Κεντρική Υπηρεσία της εταιρείας στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, 6ο χλµ
Θεσσαλονίκης-Θέρµης, συνολικού προϋπολογισµού 8.500€ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος µε τη
δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας των υπηρεσιών µέχρι έξι (6) επί πλέον µήνες µε
τους ίδιους ακριβώς όρους και τιµές της υπογραφείσας σύµβασης και χωρίς υπέρβαση του
προϋπολογισµού της προµήθειας για το ΤΜΗΜΑ Β, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
2.1.3 του παρόντος.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει
•

•
•

•

Υπηρεσία Internet Feed µέσω µισθωµένης γραµµής οπτικών ινών ταχύτητας 20 Mbps (uplink
& downlink) δεσµευµένης αποκλειστικά για την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (χωρίς κοινή χρήση µε
άλλους πελάτες) µε µονή εισαγωγή (στο άκρο του πελάτη) και παροχή εναλλακτικής όδευσης
(στο backbone του παρόχου). Η κατάληξη της µισθωµένης γραµµής οπτικών ινών θα είναι
Ethernet port εντός του rack στο computer room στα κεντρικά γραφεία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
Υπηρεσία monitoring µε αποστολή µηνυµάτων (SMS ή/και e-mail) σε περίπτωση µη
διαθεσιµότητας της υπηρεσίας και στην αποκατάσταση.
Υπηρεσία Helpdesk µε διαθεσιµότητα 24 x 7 (όλες τις ώρες του έτους) µε δυνατότητα δήλωσης
βλάβης (τηλεφωνικά ή µέσω e-mail ή µέσω καταχώρησης σε web site) και παρακολούθησης
της πορείας αποκατάστασης (tracking).
Εγκατάσταση, παραµετροποίηση και τεχνική υποστήριξη του απαραίτητου εξοπλισµού για τη
λειτουργία της υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος θα παρέχει προς την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” ένα συνεχόµενο τµήµα 126 τουλάχιστον
δηµοσίων IP διευθύνσεων οι οποίες θα πρέπει να µην έχουν χρησιµοποιηθεί από δυναµικούς
λογαριασµούς στο παρελθόν (πχ σε ADSL συνδέσεις) και αν έχουν χρησιµοποιηθεί τότε θα
αναλάβει τον έλεγχο και την αφαίρεση τους από λίστες απόρριψης (blocking lists) που
χρησιµοποιούνται για το φιλτράρισµα ανεπιθύµητης αλληλογραφίας πριν την παροχή της
υπηρεσίας προς την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”.
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Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί δικό της διακοµιστή ονοµατοδοσίας (DNS Server), ο ανάδοχος θα
συνεργαστεί µε τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ορθή µετάβαση στο σχήµα
διεύθυνσιοδοτησης IP που θα παρέχει προς την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” καθώς και την εκτέλεση
ενεργειών από την πλευρά του όπως πχ η δηµιουργία DNS Delegation Zones στην πλευρά των
δικών του διακοµιστών DNS.
Ο Ανάδοχος θα ενεργοποιήσει την αποστολή δεδοµένων κίνησης από το δροµολογητή προς το
σύστηµα καταγραφής κίνησης δικτύων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (NetFlow) σύµφωνα µε τις οδηγίες
της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επίσης θα παρέχει ένα λογαριασµό χαµηλών
δικαιωµάτων πρόσβασης στο δροµολογητή της σύνδεσης µε πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες
που θα ζητήσει η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών για να ελέγχει περιοδικά την καλή
λειτουργία της σύνδεσης καθώς και τη διενέργεια ελέγχων σε περιπτώσεις εµφάνισης σφαλµάτων
σύνδεσης µε τα υπόλοιπα συστήµατα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (Firewalls, VPN Routers κτλ).
1.3

Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα να συνδεθεί στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ µόλις διατεθεί
από αυτό εναλλακτική γραµµή µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά για τα σηµεία του
τµήµατος Α, πέραν της βασικής σύνδεσης.

2. Χρονοδιάγραµµα - Πληρωµές
2.1

Χρονοδιάγραµµα

2.1.1 Tµήµα Α
Η ενεργοποίηση των προσφερόµενων υπηρεσιών (έναρξη) σε όλα τα σηµεία του Πίνακα της
ανωτέρω παρ. 1.1 “Αντικείµενο για το ΤΜΗΜΑ Α” του παρόντος θα γίνει το αργότερο µέσα σε 30
ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει άµεσα
και εγγράφως τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για την ενεργοποίηση των
προσφερόµενων υπηρεσιών που θα γίνει σε κάθε σηµείο.
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης είναι ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης των
προσφεροµένων υπηρεσιών και του τελευταίου σηµείου παροχής των υπηρεσίιών.
Επίσης,είναι δυνατή η µείωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύµβασης µε προσθήκη και
άλλων παρόµοιων συνδέσεων που µπορεί να απαιτηθούν σε σηµεία παρουσίας της εταιρείας
“Εγνατία οδός ΑΕ..
2.1.2 Tµήµα B
Η ενεργοποίηση των προσφερόµενων υπηρεσιών (έναρξη) θα γίνει το αργότερο µέσα σε 30
ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης Ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει άµεσα
και εγγράφως τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για την ενεργοποίηση των
προσφερόµενων υπηρεσιών.
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης είναι ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης των
προσφεροµένων υπηρεσιών
2.1.3 Παράταση Σύµβασης
Η παράταση της χρονικής διάρκειας των υπηρεσιών της σύµβασης ή των συµβάσεων ανά Τµήµα,
µέχρι έξι (6) επί πλέον µήνες όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1.1 και 1.2 του παρόντος, στην
περίπτωση αύξησης της αξίας της σύµβασης (παρ. 11.1 της ∆ιακήρυξης) θα δίνεται εφόσον το
άθροισµα του ποσού της αρχικής σύµβασης (αξία σύµβασης) και του ποσού που προκύπτει από
την παράταση δεν υπερβαίνει τον αντίστοιχο Προϋπολογισµό δηµοπράτησης (παράγραφος 8.2
της ∆ιακήρυξης).
Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα θα καταρτιστεί σχετική
συµπληρωµατική Σύµβαση µε τους ίδιους ακριβώς όρους και τιµές της αρχικής σύµβασης.
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2.2 Πληρωµές
Η πληρωµή του Αναδόχου/Αναδόχων θα γίνεται τµηµατικά ανά δίµηνο, εντός 30 ηµερών από τη
λήξη του αντίστοιχου διµήνου.
Ειδικότερα, για το τµήµα Α οι εντολές πληρωµής θα γίνονται ανα σηµείο παροχής των υπηρεσιών
και για κάθε σηµείο η πρώτη πληρωµή θα γίνει µετά το δίµηνο που ξεκινάει από την ηµεροµηνία
ενεργοποίησης των προσφερόµενων υπηρεσιών (έναρξη).
Για το τµήµα Β η πρώτη πληρωµή θα γίνει µετά το δίµηνο που ξεκινάει από την ηµεροµηνία
ενεργοποίησης των προσφερόµενων υπηρεσιών (έναρξη)
Η ανά δίµηνη πληρωµή για την παροχή Υπηρεσιών θα γίνεται µετά την έκδοση των σχετικών
πιστοποιήσεων της Επίβλεψης.

3. Οικονοµική Προσφορά
Στις τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνονται εκτός των
δαπανών που προκύπτουν από την παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της, έστω κι αν
δεν αναφέρονται ρητώς παρακάτω, το κόστος κατασκευής για την όδευση των οπτικών ινών στο
σηµείο κατάληξης.
Ειδικότερα για το τµήµα Α στις τιµές των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων
περιλαµβάνονται ανηγµένα τα κόστη:
- χρήσης του οποιουδήποτε πρόσθετου εξοπλισµού (πέραν του διαθέσιµου από την
“Εγνατία Οδός Α.Ε.” στον Πίνακα του Τεχνικού Αντικειµένου)
- των υπηρεσιών Quality of Service (QoS), network monitoring & SMS alerts στα κυκλώµατα
εγγυηµένης χωρητικότητας (πλην των ADSL)
- των υπηρεσιών Helpdesk
- των υπηρεσιών κατασκευής, εγκατάστασης και παραµετροποίησης των κυκλωµάτων,
αποκατάστασης βλαβών και ενδεχόµενης αντικατάστασης εξοπλισµού µετά από βλάβη, τόσο
για τον διαθέσιµο από την “Εγνατία Οδός Α.Ε.” εξοπλισµό του Πίνακα της παραγράφου 1.1
του παρόντος, όσο και για τον πρόσθετο που θα παρέχει ο ανάδοχος.
Στις τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου /χων θα παραµείνουν σταθερές κατά τη
χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης/ συµβάσεων και της/των τυχόν παράτασής/
παρατάσεων της/ τους.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος και µόνο αυτός (τελικός µειοδότης), θα
υποβάλει µαζί µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπογραφή της και
αναλυτικό τιµοκατάλογο (πίνακας 3.1) µε τη µηνιαία χρέωση για κάθε σηµείο του
Πίνακα της παραγράφου 1.1 του παρόντος, βάσει του οποίου έχει προκύψει η
Οικονοµική του Προσφορά (σύµφωνα µε το άρθρο 5.4.δ της παρούσας).
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1)
Υπηρεσίες δικτύου ευρείας ζώνης

TMHMA A
Σηµείο

Γεωγραφική
θέση
/
∆ιεύθυνση
6ο χλµ. Θεσ/νίκης
– Θέρµης Τηλ.
2310470200

Περιγραφή
απαιτούµενου
κυκλώµατος
Μισθωµένη
γραµµή οπτικών
ινών που θα
καταλήξει σε
Ethernet port εντός
του rack στο
computer room στα
γραφεία της ΕΟΑΕ
Μισθωµένη
γραµµή ενσύρµατη
ή ασύρµατη

Επιθυµητή
ελάχιστη
χωρητικότητα
12Mbps
uplink/12Mbps
downlink
εγγυηµένη

1

Κεντρική
Υπηρεσία στη
Θέρµη
Θεσσαλονίκης

2

Περιφερειακή
Υπηρεσία
Ιωαννίνων

8ο χλµ Ιωαννίνων
Αθηνών
Τηλ.
2651091900

3

Περιφερειακή
Υπηρεσία
Γρεβενών

3ο χλµ. Γρεβενών
Καλαµπάκας
Γρεβενά
Τηλ. 2462081038

Μισθωµένη
γραµµή ενσύρµατη
ή ασύρµατη

4Mbps
uplink/4Mbps
downlink
εγγυηµένη

4

Περιφερειακή
Υπηρεσία στο
∆ερβένι
Θεσσαλονίκης

∆ερβένι
9ο χλµ. Θεσ/νίκης
Καβάλας
Τηλ. 2310692540

Μισθωµένη
γραµµή ενσύρµατη
ή ασύρµατη

2Mbps
uplink/2Mbps
downlink
εγγυηµένη

5

Περιφερειακή
Υπηρεσία
Κοµοτηνής

Κοµοτηνή
Όπισθεν
Οικισµού
Ηφαίστου
Τηλ. 2531030580

Μισθωµένη
γραµµή ενσύρµατη
ή ασύρµατη

2Mbps
uplink/2Mbps
downlink
εγγυηµένη

6

Κλιµάκιο
Αλεξανδρούπολης

2ο
χλµ
Αλεξανδρούπολης
Κίρκης,
Αλεξανδρούπολη
Τηλ. 2551088280

Μισθωµένη
γραµµή ενσύρµατη
ή ασύρµατη

2Mbps
uplink/2Mbps
downlink
εγγυηµένη

7

Γραφείο Αθηνών

Χαρ. Τρικούπη
182
Τηλ.
2106446779

γραµµή ADSL

Έως 1Mbps
uplink/έως 24
Mbps downlink
µέσω ADSL

8

Γραφείο Νάξου

Χώρα Νάξου,
Τ.Κ. 843 00 Τηλ.
2285022471

γραµµή ADSL

Έως 1Mbps
uplink/έως 24
Mbps downlink
µέσω ADSL

72720000-3

Μηνιαία τέλη
(€)

Σύνολο
ετήσιας
δαπάνης (€)

4Mbps
uplink/4Mbps
downlink
εγγυηµένη

Σύνολο ετήσιας δαπάνης

Γ. Σίµος
Τµηµατάρχης ∆ιαχείρισης
Έργων Πληροφορικής

Κ. Καρασαρδέλης
∆ιαχειριστής
Συστηµάτων
Πληροφορικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης
προσωπικής κατάστασης
Στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού για την
Προµήθεια υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό δίκτυο VPN και
«Π
τη σύνδεση στο INTERNET µέσω µισθωµένων γραµµών–
Κωδικός Αναφοράς 5477»
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού/ Προµήθειας της ως άνω σύµβασης
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………..........……….
…………………………..,1 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου
Αστυνοµικής Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε
από …………………………….., στις …………………………………
Προσφέρων2 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου
µε την επωνυµία …………………………………………………….............…………
…………………………………………………………………………………………............………4
δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες
αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:
Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που
εκπροσωπώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 16.1.2.α της ∆ιακήρυξης, καταδικαστεί µε
απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου5 για:
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε
τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή
εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ).
Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 υπό πτώχευση, εκκαθάριση7, ή
αναγκαστική διαχείριση .
Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο.
1

Τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του δηλούντος
Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης
3
Εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση που συµµετέχει
διαγωνισµό εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας
4
∆ιαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται
5
∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση
6
∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση
7
Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο.
2
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∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου ή /και σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας.
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον
αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε τις νοµοθετικές
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου ή /και σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό
πλαίσιο.
ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των
δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης και ότι θα
αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής.
Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης, που εκδίδονται από αρµόδιες Αρχές, από τα οποία
να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες τις προϋποθέσεις µη αποκλεισµού.
(Τόπος – Ηµεροµηνία)
……………
………………….
Ο δηλών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής
Συµµετοχής σε διαγωνισµό

Αθήνα …………………..
Π ρ ο ς………………………………………………………………………………8
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού
………………………………… 9, υπέρ της …………… …………………… ……………………
……………… …… …………………………………………………………………………………….10
για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….11, ή της µετ΄αυτήν
νέας ηµεροµηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη Αναδόχου για
………………………………………………………………………………………… 12 σύµφωνα µε
τη σχετική ∆ιακήρυξή σας.
Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη
συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος
χαρτοσήµου, που ισχύει κάθε φορά.
Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει
αποκλειστικά και µόνο µέχρι ……………………….. 13 (ή ……… ηµέρες από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών) µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο
µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί
καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας
αυτή.
∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
Με τιµή

8

Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το
διαγωνισµό.
9
Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του
Προϋπολογισµού της Προµήθειας.
10
Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή
η πλήρης επωνυµία του υποψηφίου νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία
(ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των µελών Ένωσης – φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες
των µελών νοµικών προσώπων) Ένωσης ή Κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση
συµµετοχής.
11
Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών.
12
Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης όπως αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.
13
Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η ∆ιακήρυξη ή η αντίστοιχη ηµεροµηνία, µπορεί
όµως και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της
ισχύος της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής
Καλής Εκτέλεσης
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ

ΑΡΙΘΜ. …………..

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΥΡΩ …………….……..14
Αθήνα …………………..
Προς
15

Ε ∆ Ρ Α: ………………………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της
…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…16 µέχρι το ποσό
των ………………………….ΕΥΡΩ 1
Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση της Προµήθειας
και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου
εγγυόµαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη
σύµβαση …...…………………………………………..17
……………...........................................................................................................
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά
την επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε
στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε
περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου
εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς
και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας.
Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα
περιορισµό ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν
αναφέρεται τούτο στη ∆ιακήρυξη.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ.
Με τιµή

14
15
16

17

Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συµβατικής αµοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.).
Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας.
Αναγράφεται το όνοµα του Αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι
κοινή υπέρ όλων των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης.
Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης.
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ΑΔΑ: Β8ΣΥ46Ψ8ΟΝ-2ΗΟ

15PROC003540029
2015-12-21
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
– ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1

Για τον υπολογισµό των προθεσµιών της παραγράφου αυτής και της επόµενης δεν λαµβάνεται υπόψη
η ηµέρα λήξης υποβολής της προσφοράς, δηλαδή αν η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι Τρίτη, η
προθεσµία των 8 ηµερών λήγει την προηγούµενη ∆ευτέρα. Αν η ηµέρα λήξης της προθεσµίας είναι
αργία, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη εργάσιµη (λ.χ. αν η ηµέρα υποβολής προσφορών είναι
∆ευτέρα, η προθεσµία των οκτώ ηµερών λήγει την προηγούµενη Κυριακή και επειδή είναι αργία την
προηγούµενη Παρασκευή. Ο ίδιος τρόπος υπολογισµού των προθεσµιών τηρείται και στις λοιπές
περιπτώσεις του ίδιου άρθρου (6ήµερο).
2

Υποφάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα.

3

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων και σύµφωνα µε το νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ A’ 74 - 26.03.2014) και την
υπ’αρίθµ. 4591/03.11.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ 6 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση
υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν
4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων
εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας
(Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν
4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
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