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ΠΕΡΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑ
ΑΚΗΡΥΞΗΣ
α Τεχνολογία
ας και Έρευνα
ας έχοντας υ
υπόψη:
Το Ίδρυμα
1. Τις διιατάξεις του Π.Δ. 60/200
07, του Π.Δ. 1118/2007 Κα
ανονισμός Πρ
ρομηθειών κκαι τον Κανο
ονισμό
Προμηθειιών του Ιδρύματος Τεχνο
ολογίας και ΈΈρευνας Υπουργ. Απόφαση υπ΄αριθ. 5263(ΦΟΡ)5
559/19‐7‐2000
2. Την μ
με αριθ. πρω
ωτ. 104/17‐1
1‐2011 Απόφ
φαση ένταξης του έργου
υ «ΙΤΕ/Ινστιττούτο Πληρο
οφορικής‐ Κττήριο
Διάχυτης Νοημοσύνηςς»
3. Την μ
με αριθ. πρω
ωτ. 7304/14‐6
6‐2012 Αίτη ση της ΓΓΕΤ για την τροπ
ποποίηση το υ έργου
η
4. Την μ
με αριθ. πρω
ωτ. 3173/05‐07‐2012 1 ΤΤροποποίηση της Πράξης «ΙΤΕ/Ινστιττούτο Πληρο
οφορικής‐ Κττήριο
Διάχυτης Νοημοσύνηςς»
με αριθ. πρω
ωτ. 88553/3
36875/20‐9‐22012 απόφα
αση της Διεύ
ύθυνσης Σχεεδιασμού κα
αι Ανάπτυξηςς της
5. Την μ
Περιφέρειας Κρήτης με θέμα την έγκριση δδιάθεσης πίσ
στωσης της Πράξης «ΙΤΕΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής ‐
άχυτης Νοημ
μοσύνης»
Κτίριο Διά
6. Την μ
με αριθ. πρω
ωτ. 264/18‐5//25‐6/12 απ
πόφαση Δ.Σ. έγκριση προκήρυξης δια
αγωνισμού.
7. Τη μεε αριθ. πρωττ. 4467/28‐06‐2013 προέέγκριση τευχχών δημοπρά
άτησης από την Ενδιάμεεση Διαχειρισ
στική
Αρχή.
Προκηρύσ
σσει τον πα
αρακάτω Ανοικτό Διεθνήή Διαγωνισμ
μό για το :

Ο 14
ΥΠΟΕΡΓΟ
ΡΟΜΠ
ΠΟΤΙΚΑ ΣΥ
ΥΣΤΗΜΑΤ
ΤΑ
της πράξη
ης «ΙΤΕ / Ιννστιτούτο Πλληροφορικήςς ‐ Κτίριο Διιάχυτης Νοη
ημοσύνης», συνολικού προϋπολογισ
π
σμού
94.710,000€ συμπεριλλαμβανομέννου του ΦΠ
ΠΑ, η οποία
α συγχρημα
ατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα
αμείο
Περιφερειακής Ανάπττυξης, που περιλαμβάνε
π
ει την προμήθεια: 1) Δύο
ο (2) Ανθρωππόμορφα Ρο
ομπότ (humaanoid
robots), 2) Ένα (1) Ρομ
μποτικό Βραχίονα, 3) Ένα
α (1) Ρομποττικό Ελικόπτεερο, όπως αν
αναλυτικά πεεριγράφοντα
αι στο
ΜΕΡΟΣ Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ
ΦΕΣ» της προοκήρυξης.
1. ΚΩΔΙΚ
ΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : MIS 30411
11
2. ΚΩΔΙΚ
ΚΟΣ ΣΑΕ : ΕΠ
Π0028
3. ΚΩΔΙΚ
ΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ : 2011ΕΠ
Π00280000, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : 10115055
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4. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 4.273.193,96€ ΜΕ ΦΠΑ
5. Κριτήριο κατακύρωσης : Πλέον Συμφέρουσα Προσφορά
6. Φορέας εκτέλεσης : ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ(ΙΤΕ)
7. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Ε.Π Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007‐2013 στον
άξονα
προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης».
8. Τόπος παράδοσης υλικών: Στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της οδού Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης .
9. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών
με επαγγελματική απασχόληση με αντικείμενο ανάλογο του αντικειμένου του διαγωνισμού, που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.
10. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ολόκληρο το υποέργο, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
11. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια της σύμβασης: Δύο (2) μήνες από την υπογραφής της σύμβασης.
13. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: α. την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας και συγκεκριμένα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.forth.gr/, στο σύνδεσμο Νέα >
Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί και β. από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο
Κρήτης, Α’ όροφος στη Γραμματείας Ινστιτούτου Πληροφορικής, 10.00‐14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.
14. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Γραφεία Γραμματείας Ινστιτούτου
Πληροφορικής, Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης, είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό
ταχυδρομείο (courier) μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.
15. Ισχύς προσφοράς: δύο (2) μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
16. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Δευτέρα 02/09/2013 Ώρα: 12:00 πμ στο Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας, Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, κεντρικό κτίριο, στο γραφείο
Γραμματείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής.
17. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης ύψους ποσοστού 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς ΦΠΑ. Μετά την
οριστική παραλαβή εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 3% της συνολικής συμβατικής αξίας του
έργου χωρίς ΦΠΑ .
18. Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
19. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου
που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.
20. Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού: Σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
21. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τη
Διακήρυξη.
22. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
23. Ημερομηνία Αποστολής στην ΕΕ: 9‐7‐2013
24. Ημερομηνία δημοσίευσης στις ελληνικές εφημερίδες: 10‐7‐2013
25. Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ: 9‐7‐2013
26. Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης στο πρόγραμμα Διαύγεια : 9‐7‐2013
27. Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΣ : 9‐7‐2013
28. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους
συμμετέχοντες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ/ΙΤΕ

Κώστας Φωτάκης
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική
διακήρυξη του διαγωνισμού.
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Α
Ανοικτός
Διεεθνής Διαγω
ωνισμός σε ευρώ
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«ΡΟΜΠ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ
ΗΜΑΤΑ»
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ΟΡΙΣΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘ
ΘΡΟ 1 ΕΙΣ
ΣΑΓΩΓΗ
Το Ίδρυμα Τεχνολλογίας και Έρ
ρευνας (στο εξής: η Αναθ
θέτουσα Αρχχή) λαμβάνοοντας υπόψη
η:
1. Τιις διατάξειςς του Π.Δ. 60/2007, ττου Π.Δ. 118/2007 Κα
ανονισμός Π
Προμηθειώνν, τον
Κανονισμό Προμ
μηθειών του
υ Ιδρύματοςς Τεχνολογία
ας & Έρευνας Υπουργικκή Απόφαση υπ΄
αριθμ
μό 5263(ΦΟ
ΟΡ)559/19‐7‐2000 και την πράξη νομοθετικο
ού περιεχομμένου «Ρυθμίσεις
κατεπ
πειγόντων θεμάτων αρμοδιότητ ας των Υπουργείων
Υ
Οικονομικκών, Ανάπττυξης,
Ανταγγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφ
φορών και Δικτύων, Παιδείας καιι Θρησκευμ
μάτων,
Πολιττισμού και Αθλητισμού,
Α
, Περιβάλλοοντος και Κλλιματικής Αλ
λλαγής, Εργα
ασίας, Κοινω
ωνικής
Ασφά
άλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύννης, Διαφάνειας και Ανθρώπινω
ων Δικαιωμ
μάτων,
Διοικκητικής Μετταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησ
Δ
σης και λοοιπές διατά
άξεις»
(ΦΕΚ
Κ237/Α/5/12.2012),
2. Τη
ην με αριθ
θ. πρωτ. 104/17‐1‐20111 Απόφαση ένταξης του έργουυ «ΙΤΕ/Ινστιιτούτο
Πληρροφορικής ‐ Κτήριο
Κ
Διάχυ
υτης Νοημοσσύνης».
3. Τη
ην με αριθ. πρωτ.
π
7304/1
14‐6‐2012 Α
Αίτηση της ΓΓΓΕΤ για την τροποποίησηη του έργου.
ην με αριθ
θ. Πρωτ. 31
173/05‐07‐20012 1η Τρο
οποποίηση της Πράξηςς «ΙΤΕ/Ινστιιτούτο
4. Τη
Πληρροφορικής ‐ Κτήριο
Κ
Διάχυ
υτης Νοημοσσύνης».
5. Τη
ην με αριθ. πρωτ. 8855
53/36875/200‐9‐2012 απ
πόφαση της Διεύθυνσηςς Σχεδιασμο
ού και
Ανάπ
πτυξης της Περιφέρειας
Π
Κρήτης μεε θέμα την έγκριση διά
άθεσης πίστω
ωσης της Πράξης
«ΙΤΕ//Ινστιτούτο Πληροφορική
Π
ής ‐ Κτίριο Δ ιάχυτης Νοη
ημοσύνης».
6. Τη
ην με αριθ. πρωτ.
π
264/18
8‐5/25.6.12 απόφαση Δ..Σ. έγκρισης προκήρυξηςς διαγωνισμού.
7. Τη
η με αριθ. πρωτ.: 44
467/28‐06‐20013 προέγκκριση τευχώ
ών δημοπρά
άτησης από
ό την
Ενδιά
άμεση Διαχειριστική Αρχχή.
στα π
πλαίσια τηςς πράξης «ΙΤ
ΤΕ / Ινστιτοούτο Πληροφ
φορικής‐ Κτίίριο Διάχυτηης Νοημοσύ
ύνης»,
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισσμό, με ανντικείμενο την
τ
προμήθθεια Ρομπο
οτικών
Συστη
ημάτων στο
ους χώρους του Κτιρίο υ Διάχυτης Νοημοσύνη
ης του ΙΤΕ προϋπολογισμού
δαπά
άνης συνολιικά 77.000,00 Ευρώ π
πλέον ΦΠΑ 17.710,00 Ευρώ και 94.710,00 Ευρώ
συμπ
περιλαμβανο
ομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωση
ης την πλέέον συμφέρ
ρουσα
προσ
σφορά.
Αναλλυτικά, το αντικείμενο του έργο υ και συνολικά οι υποχρεώσεις
υ
ς του Aναδ
δόχου
περιγγράφονται στο μέρος Β’ «ΤΕΧΝΙΚΗ Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ» της
τ Προκήρυ
υξης αυτής.
ΑΡΘ
ΘΡΟ 2 ΟΡΙΙΣΜΟΙ
Οι α
ακόλουθοι όροι
ό
θα έχο
ουν, πλην ττης περιπτώσεως που τα
τ συμφραζζόμενα απα
αιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδδονται στη συνέχεια:
σ
Αναθ
θέτουσα Αρχχή
Το Ίδρυμα Τεχνολλογίας και Έρ
ρευνας που εδρεύει στο
ο Δήμο Ηρακλείου Κρήτηης, οδός Νικο
ολάου
Πλασ
στήρα 100, Βασιλικά
Β
Βου
υτών, το οποοίο με την υπ
π΄ αριθμ. 264/18‐5/25.66.12 απόφασ
ση του
διοικητικού συμβ
βουλίου του,, προκηρύσσσει τον διαγω
ωνισμό αυτό.
Υπηρ
ρεσία Διενέρ
ργειας Διαγω
ωνισμού
Η Τεχχνική Υπηρεσία της Ανα
αθέτουσας Α
Αρχής που σττεγάζεται σττο Ηράκλειο Κρήτης στην οδό
Νικολλάου πλαστή
ήρα 100
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Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
Η Γραμματεία του ΙΠ που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο
επικοινωνίας: +30 2810 391600, Φαξ: +30 2810 391601, e‐mail: secretariat@ics.forth.gr).
Προκήρυξη
Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος
Β: Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ: Έντυπα Προσφοράς το Παράρτημα Ι: Υποδείγματα
Εγγυήσεων, το Παράρτημα ΙΙ: Σχέδιο Σύμβασης.
Έργο
Το Υποέργο 14 «ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» της πράξης «ΙΤΕ/ Ινστιτούτο Πληροφορικής ‐
Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης» το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια : 1) δύο (2)
Ανθρωπόμορφων Ρομπότ (humanoid robots), 2) ενός (1) Ρομποτικού Βραχίονα, 3) ενός(1)
Ρομποτικού Ελικόπτερου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της προκήρυξης.

Επιτροπή Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και
υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά ‐στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
Προσφέροντα‐ που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα ή πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax,
κ.λ.π.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας
Αρχής με τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα
με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου
στον Ανάδοχο.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου
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Ομάδ
δα προσώπω
ων, ορισμένη
η από την Α
Αναθέτουσα Αρχή, η οπ
ποία έχει τηνν ευθύνη γιια την
επίβλλεψη της εκττέλεσης της Σύμβασης α
από τον Ανάδ
δοχο και τηνν παραλαβή των Παραδο
οτέων
του ΈΈργου.
ροπή Αξιολό
όγησης Ενστά
άσεων‐Προσ
σφυγών
Επιτρ
Αρμό
όδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυ
υγών συλλογγικό όργανο της Αναθέτο
ουσας
Αρχής που θα συγκροτηθεί γιια το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡ
ΡΟ 3

ΝΟΜ
ΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚ
ΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΙΣΧΥΟ
ΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘ
ΘΕΣΙΑ
3.1
Ο Δια
αγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα μεε τις διατάξεεις του ΠΔ 60
0/2007 περί προσαρμογή
ής της
Ελληννικής Νομοθεσίας στιςς διατάξεις της οδηγία
ας 2004/18//ΕΚ και τουυ Π.Δ. 118/2007
Κανονισμός Προ
ομηθειών Δη
ημοσίου κα
αι τις διατά
άξεις του Κανονισμού Προμηθειώνν του
ματος Τεχνολλογίας & Έρεευνας Αριθ. 5263(ΦΟΡ)5
559 (ΦΕΚ Β΄8
897/2000).
Ιδρύμ
3.2
ΕΝΣΤΑ
ΑΣΕΙΣ ‐ ΠΡΟΣΣΦΥΓΕΣ
Οι Πρροσφέροντεςς δικαιούντα
αι να υποβάλλουν ένσταση:
α.
β.
γ.
δ.

ατά της Προκκήρυξης του διαγωνισμοού
κα
κα
ατά της συμμ
μετοχής Προσφέροντα σττο διαγωνισμό.
κα
ατά της νομιμότητας διεννέργειας του
υ διαγωνισμο
ού και
κα
ατά της καττακυρωτικήςς απόφασηςς όσον αφορά την πληρότητα και νομιμότητα
α των
διικαιολογητικκών.

Οι εννστάσεις υπο
οβάλλονται εγγράφως
ε
σττην Υπηρεσία
α Διενέργεια
ας ως εξής:
α. Κα
ατά της Προκήρυξης του
υ διαγωνισμοού, μέσα στο μισό του χρονικού
χ
δια
αστήματος από
α τη
δη
ημοσίευση της Προκήρ
ρυξης μέχριι την ημερ
ρομηνία διενέργειας. Η απόφαση περί
απ
ποδοχής ή απόρριψηςς της ένστα
ασης, στην περίπτωση
η αυτή, εκδδίδεται από
ό την
Ανναθέτουσα Αρχή
Α
το αργότερο πένττε (5) εργάσ
σιμες ημέρεες πριν απόό την ημερομηνία
διιενέργειας.
β. Κα
ατά της συ
υμμετοχής Προσφέροντ
Π
τα στο διαγγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της
διιενέργειας ως
ω προς τη διαδικασία
δ
π
παραλαβής και
κ αποσφρά
άγισης των ππροσφορών,, κατά
τη
η διάρκεια αποσφράγιση
α
ης των προσσφορών και εντός πέντε ημερών αππό την στιγμή που
έλλαβε γνώση των σχετικώ
ών στοιχείωνν ο διαγωνιζζόμενος. Η ένσταση κατά
ά της συμμεετοχής
Πρροσφέροντα
α στο διαγωννισμό κοινο ποιείται υπο
οχρεωτικά από
α τον ενισστάμενο σ’ αυτόν
κα
ατά του οποίίου στρέφεται εντός δύοο ημερών απ
πό της υποβο
ολής της. Η έένσταση αυττή δεν
επ
πιφέρει αναβ
βολή ή διακοπή του δια
αγωνισμού αλλά
α
εξετάζεεται κατά τηνν αξιολόγησ
ση των
απ
ποτελεσμάτω
ων του διαγγωνισμού απ
πό το αρμόδ
διο όργανο της Αναθέττουσας Αρχή
ής και
εκκδίδεται μεττά από γνωμ
μοδότησή τοου η σχετική
ή απόφαση περί αποδοοχής ή απόρριψης
αυ
υτής.
γ. Κα
ατά της νομιιμότητας τηςς διενέργειαςς του διαγωννισμού έως και
κ την Κατα
ακύρωση, μέέσα σε
χρρονικό διάσττημα πέντε (5) εργασίμ
μων ημερώνν από της γνωστοποίη
γ
σης της σχεετικής
απ
πόφασης στο
ους διαγωνιζομένους. Η ένσταση αυ
υτή κοινοποιιείται υποχρρεωτικά εντό
ός δύο
ημ
μερών κατά αυτού κατά του οποίου στρέφεται.
δ. Κα
ατά της καττακυρωτικήςς απόφασηςς όσον αφο
ορά τη νομιμότητα καιι πληρότητα
α των
διικαιολογητικκών του άρ
ρθρου 18 ττης παρούσ
σας μέσα σε
σ χρονικό διάστημα πέντε
ωτικής απόφ
ερργασίμων ημ
μερών αφότο
ου ο ενδιαφεερόμενος έλαβε γνώση της
τ κατακυρω
φασης
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κα
αι των ως άννω δικαιολο
ογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεεωτικά εντό
ός δύο
(22) ημερών απ
πό την υποβο
ολή της σε α
αυτόν κατά του
τ οποίου στρέφεται.
σ
Οι π
προσφυγές κατά των αποφάσεων
α
της αναθέέτουσας αρχής ενώπιοον διοικητικκών ή
δικασ
στικών αρχώ
ών διέπονται από τις διαττάξεις του Ν.3886/2010.
3.3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συμμετοχή στον προκηρυ
υσσόμενο μεε την παρού
ύσα διαγωνιισμό είναι α
ανοικτή, επί ίσοις
όροιςς, σε όσου
υς πληρούνν τις νομικκές, οικονομ
μικές και τεχνικές
τ
πρροϋποθέσεις που
προβ
βλέπονται σττην Προκήρυ
υξη και διαθ έτουν την απαιτούμενη
α
επαγγελματτική επάρκεια και
εμπειρία.
Στο δ
διαγωνισμό γίνονται
γ
δεκκτές οι προσφ
φορές που είναι
ε
σύμφω
ωνες με όλουυς τους όρου
υς, τις
προϋ
ϋποθέσεις κα
αι τις προδιαγραφές τη ς Προκήρυξης. Προσφορές που, κα
ατά την κρίσ
ση της
Επιτρροπής Διαγω
ωνισμού, είίναι αόριστεες και ανεπ
πίδεκτες εκττίμησης ή ππεριέχουν όρους
ό
αντίθ
θετους προςς την Προκή
ήρυξη ή/κα ι αιρέσεις, χαρακτηρίζο
ονται ως μμη αποδεκτέές και
απορρρίπτονται.
Τα έγγραφα τηςς προσφορά
άς και της Σύμβασης συντάσσοντα
σ
αι στην ελλληνική γλώσ
σσα ή
συνοδ
δεύονται απ
πό μετάφρα
αση στην ελλληνική γλώ
ώσσα, τα τεεχνικά φυλλλάδια /εγχειρίδια
επιτρρέπεται να υποβληθούν στην αγγλικήή γλώσσα. Δικαιολογητι
Δ
κά τα οποία υποβάλλοντται σε
άλλη γλώσσα πρ
ρέπει να συ
υνοδεύονταιι υποχρεωτικά από μετάφραση τουυς στην Ελλληνική
γλώσ
σσα.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 4
ΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩ
ΩΝΙΣΜΟΥ ‐ Π
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Ν
ΕΓΓΡ
Η διά
άθεση του τεύχους
τ
της Προκήρυξηςς γίνεται απ
πό την έδρα του ΙΤΕ καιι η παραλαβ
βή της
γίνεται είτε αυτοπροσώπ
α
ως είτε μ
με ταχυμετταφορική (courier) μμε δαπάνη του
ενδια
αφερομένου.
Προςς διευκόλυνσ
ση των ενδια
αφερομένων,, το πλήρες κείμενο
κ
της Προκήρυξηςς διατίθεται και
κ σε
ηλεκττρονική μορφή μέσω το
ου διαδικτύοου στην διεύ
ύθυνση http://www.forthh.gr στην ενότητα
«Νέα
α / Προκηρύξξεις ‐ Διαγωννισμοί».
Σε π
περίπτωση που
π
οι παρ
ραλήπτες τηης Προκήρυξης διαπισττώσουν ότι το παραλη
ηφθέν
αντίγγραφο δεν είίναι πλήρες,, σύμφωνα μ
με τον πίνακκα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό
α
σελίδ
δων, δικαιού
ύνται να ζηττήσουν απόό την Υπηρεσία Διενέργγειας νέο πλλήρες αντίγρ
ραφο.
Ενστά
άσεις κατά της
τ νομιμότη
ητας του δια
αγωνισμού με
μ το αιτιολο
ογικό της μηη πληρότητα
ας του
παρα
αληφθέντος αντιγράφου
α
της Προκήρ υξης, θα απο
ορρίπτονται ως απαράδεεκτες.
Οι ενδιαφερόμεενοι μπορού
ύν να ζητήήσουν εγγρά
άφως, από την Υπηρεεσία Διενέργειας,
συμπ
πληρωματικέές πληροφο
ορίες ή διιευκρινήσεις για το περιεχόμενο
π
ο της παρο
ούσας
Προκκήρυξης μέχρ
ρι και δέκα (10)
(
ημέρες πριν την διεενέργεια του διαγωνισμοού........... κα
αι ώρα
14:000. Οι διευκρινήσεις παρέχονται συγγκεντρωτικά έξι (6) ημέρ
ρες πριν απόό την ημερομηνία
που έέχει ορισθεί για την διεννέργεια του διαγωνισμο
ού (......................) και δη μοσιεύονται στην
σχετιική ιστοσεελίδα της Υπηρεσία
ας όπου βρίσκεται η παρούύσα Προκή
ήρυξη
(http://www.fortth.gr ενότητα
α «Νέα / Προοκηρύξεις ‐ Διαγωνισμοί
Δ
»).
ΑΡΘΡ
ΡΟ 5
ΧΡΟ
ΟΝΟΣ – ΤΟΠ
ΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕ
ΓΕΙΑΣ
Ο δια
αγωνισμός θα
θ διενεργηθ
θεί στο Ίδρυμ
μα Τεχνολογγίας και Έρευ
υνας, που βρρίσκεται στη
ην οδό
Νικολλάου Πλασττήρα 100 στα
σ
Βασιλικά
ά Βουτών, στο Ηράκλειο Κρήτης,, στο Κτίριο
ο του
Ινστιττούτου Πληρ
ροφορικής, Γραφείο Γρα
αμματείας Ιννστιτούτου Πληροφορικ
Π
κής την 2/9/2013
και ώ
ώρα 12 .
ΑΡΘΡ
ΡΟ 6

ΔΙΚΑ
ΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜ
ΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ
ΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥ
ΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΗΣ
6.1
έχουν φυσικά ή νομικά
Δικαίίωμα συμμεετοχής στο διαγωνισμό
δ
ά πρόσωπα που έχουν κύρια
την κατασκκευή ή/και την προμήθεια ρομποτικκών συστημάτων,
επαγγγελματική απασχόληση
α
που λλειτουργούνν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κρά
άτος μέλος της Ευρωπαϊκκής Ένωσης (ΕΕ) ή
7

του ΕΕυρωπαϊκού
ύ Οικονομικο
ού Χώρου ((ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρεες που έχουυν υπογράψ
ψει τη
Συμφ
φωνία Δημοσ
σίων Συμβάσ
σεων του Πα
αγκόσμιου Οργανισμού
Ο
Εμπορίου, η οποία κυρώ
ώθηκε
με το
ο νόμο 2513//1997.
Δικαίίωμα συμμεττοχής έχουν επίσης οι εννώσεις προσ
σώπων που υποβάλλουν
υ
κοινή προσφ
φορά,
με τιςς παρακάτω προϋποθέσεις:
Ότι στην προ
οσφορά αναγγράφεται απ
παραιτήτως το ποσοστό συμμετοχήςς κάθε προσ
σώπου
 Ό
και το ειδικό μέέρος του Έργγου με το οπ
ποίο θα ασχχοληθεί στα πλαίσια τηςς υλοποίηση
ης του
Έργου
υ.
 Ό
Ότι όλα τα πρόσωπα τηςς ένωσης καλλύπτουν τηνν απαίτηση της
τ νόμιμης λειτουργίαςς τους
στην Ελλάδα ή σε άλλο κρ
ράτος μέλοςς της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χχώρες που έχουν
μοσίων Συμββάσεων του Παγκόσμιου
Π
Οργανισμούύ Εμπορίου.
υπογράψει τη Συμφωνία Δημ
Ότι η απαίτη
ηση για επαγγελματική απασχόληση στο αντικεείμενο που αναφέρεταιι στην
 Ό
πό ένα τουλλάχιστον μέλος της ένωσηης.
προη
ηγούμενη πα
αράγραφο, κα
αλύπτεται απ
Οι εννώσεις προσ
σώπων δεν υποχρεούντα
υ
αι να περιβληθούν ορισ
σμένη νομικκή μορφή γιια την
υποβ
βολή της πρ
ροσφοράς το
ους. Ωστόσοο, σε περίπ
πτωση που το προκηρυυσσόμενο με
μ την
παρο
ούσα Έργο κα
ατακυρωθεί σε ένωση π
προσώπων, η Αναθέτουσ
σα Αρχή δικα
αιούται, εφ’’ όσον
το θεεωρήσει ανα
αγκαίο για την
τ ικανοποοιητική εκτέλλεση της Σύμβασης, να ζητήσει απ
πό την
ένωσ
ση να περιβ
βληθεί ορισ
σμένη νομι κή μορφή και η ένω
ωση, στην ππερίπτωση αυτή,
υποχχρεούται να το
τ πράξει.
Επιση
ημαίνεται ότι
ό κάθε υπ
ποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρό
όσωπο που συμμετέχει στο
διαγω
ωνισμό αυττόνομα ή με
μ άλλα φυ
υσικά ή νομ
μικά πρόσω
ωπα, δεν μππορεί, επί ποινή
αποκκλεισμού, να
α μετέχει σεε περισσότερρες από μία
α προσφορέές. Δεν επιτρρέπεται επίσης η
συμμ
μετοχή ενόςς υπεργολάβ
βου σε περρισσότερα από
α
ένα σχχήματα. Οι προσφορέςς των
υποψ
ψηφίων στο
ους οποίουςς θα συμμεετέχει κοινό
ός υπεργολά
άβος θα ααπορρίπτοντα
αι ως
απαρράδεκτες.
Οι υπ
ποψήφιοι αννάδοχοι μπο
ορεί ως προος τις τεχνικκές – επαγγεελματικές ικκανότητες κα
αι την
οικοννομική επάρκεια (δικαιολλογητικά συ
υμμετοχής άρ
ρθρο 7.2 παρ
ρ. 6, 7, 8 καιι 9) να στηρίζζονται
στις δ
δυνατότητεςς άλλων φορέων. Στην πεερίπτωση αυ
υτή πρέπει να
ν αποδεικνύύουν ότι θα έχουν
στην διάθεσή το
ους αναγκαίίους πόρουςς με την πρ
ροσκόμιση της
τ σχετικήςς δέσμευσης των
φορέέων αυτών.
6.2
ΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥ
ΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣ
ΑΠΟΚ
Στο δ
διαγωνισμό δεν
δ γίνονται δεκτοί:
σοι δεν πληρ
ρούν τις προϋποθέσεις ττης προηγουμένης παραγγράφου.
 Όσ
 Όσ
σοι αποκλείσ
στηκαν τελεσ
σίδικα από δδιαγωνισμού
ύς για προμή
ήθειες του Δηημοσίου.
 Όσ
σοι απώλεσαν το δικαίω
ωμα να συμ
μμετέχουν σε δημόσιουςς διαγωνισμμούς με από
όφαση
άλλλης Δημόσ
σιας Υπηρεσ
σίας ή Ν.Π.Δ
Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ
Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιαττί δεν
εκκπλήρωσαν τις
τ συμβατικκές τους υποχχρεώσεις.
 Όσ
σα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ττου εξωτεριικού έχουν υποστεί ανντίστοιχες με
μ τις
παρα
απάνω κυρώσεις.
 Οιι ενώσεις προσώπων, σε περίπ
πτωση που οποιαδήπο
οτε από τιις προϋποθ
θέσεις
αποκκλεισμού τηςς παραγράφο
ου αυτής, ισχχύει για ένα τουλάχιστονν μέλος της.

ΑΡΘΡ
ΡΟ 7

ΣΤΟ
ΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΕΤΟΧΗΣ

7.1
ΕΓΓΥΗ
ΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤ
ΤΟΧΗΣ
Οι Πρροσφέροντες οφείλουν με ποινή απ
ποκλεισμού, μαζί με την προσφορά
ά, να καταθέέσουν
Εγγύη
ηση συμμετοχής τους στο
σ διαγωνισσμό, ποσού που αντιστο
οιχεί σε ποσσοστό 5% επ
πί της
συνολλικής προϋπ
πολογισθείσα
ας δαπάνης συμπεριλαμ
μβανόμενου ΦΠΑ. Σε πεερίπτωση έννωσης
φυσικών ή νομικκών προσώπ
πων η εγγυηητική επιστο
ολή συμμετο
οχής πρέπει να εκδοθεί υπέρ
8

όλων των μελών της ένωσης δηλαδή να περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης με την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς
Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
Κατακύρωσης.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του
Παραρτήματος Ι.

7.2
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην
οποία στην οποία:
α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν
β. Να δηλώνεται ότι:
β.1) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω
αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ.
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ.
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
β.2) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
β.3) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
β.4) δεν τελούν υπό πτώχευση, υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 ή ειδική
εκκαθάριση του Πτωχευτικού Κώδικα, διαδικασία αναδιοργάνωσης, διαδικασία
εξυγίανσης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά πρόσωπα) και επίσης
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
9

ανωτέρω νομοθετημάτων ή αναδιοργάνωση ή εξυγίανση λη υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
β.5) δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης παύσης εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών (ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής τους για τους αλλοδαπούς) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού (ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους για τους αλλοδαπούς).
β.6) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς, όσο και του ελληνικού δικαίου.
β.7) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, ή
για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού.
β.8) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
β.9) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές.
β.10) αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, του άρθρου 18 της παρούσας.
β.11) συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των
οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
β.12) θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του
παρόντος διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που
τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και αποτελούν κατά δήλωση των συντακτών εμπορικό ή
επιχειρηματικό απόρρητο.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση πρέπει περί
μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα να υποβάλλουν:
α. οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
β. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ. ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός.
δ. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία ο / οι «εξωτερικοί συνεργάτες»,
όταν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν, θα δηλώνουν ότι το Έργο(αντικείμενο της
παρούσας διακήρυξης), καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, τελούν εν
γνώσει τους.
3. Νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας (π.χ. καταστατικό, ΦΕΚ εκπροσώπησης, κλπ)
νομίμως επικυρωμένα.
4. Πρακτικό απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή απόφαση των Διαχειριστών
με την οποία:
α. Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό.
β. Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος, με εξουσία να υπογράφει όλα τα έντυπα του
διαγωνισμού.
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Οι διαγωνιζόμενοι που είναι φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν τέτοιο πρακτικό.
5. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά, εφόσον ο
υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου.
6. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή ενός τουλάχιστον, συναφούς με το προκηρυσσόμενο,
έργου, το οποίο υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής
του αξίας και της αξίας συμμετοχής του υποψηφίου, του αποδέκτη του έργου, της
ιδιότητας του υποψηφίου σε αυτό (π.χ. ανάδοχος / μέλος ένωσης / υπεργολάβος κ.λ.π.)
και του χρόνου υλοποίησης.
7. Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε προσκομίζει Ισολογισμούς ή Δηλώσεις
ετήσιου κύκλου εργασιών για όσες διαχειρίστηκες χρήσεις δραστηριοποιείται.
8. Δήλωση περί του κύκλου εργασιών που αφορούν στην εκτέλεση «έργων» αντίστοιχων
προς το αντικείμενο της προκήρυξης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα σε σχέση με το χρόνο
λειτουργίας της επιχείρησης, θα αφορά τις τρεις προηγούμενες του τρέχοντος έτους
διαχειριστικές χρήσεις). Οι υποψήφιοι επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να έχουν μέσο
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το
100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών
χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου.
9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει
στοιχεία σχετικά με το τμήμα του έργου (αναλυτική αναφορά εργασιών) που θα ανατεθεί
σε κάθε υπεργολάβο και Υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου με βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής του, με την οποία θα δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση της προκήρυξης του
διαγωνισμού και ότι αποδέχεται να υλοποιήσει το τμήμα του έργου.
Β. Ενώσεις / Κοινοπραξίες
1. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α του παρόντος
2. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου:
α. να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία,
β. να δηλώνουν τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου,
γ. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει
κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
δ. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών
της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader),
ε. να ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και την εκπροσώπηση
της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
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Η Ένω
ωση / Κοινοπ
πραξία υποβ
βάλλει κοινήή Προσφορά, η οποία υπ
πογράφεται υποχρεωτικά είτε
από ό
όλους τους προσφέροντε
π
ες που αποττελούν την Έννωση / Κοινο
οπραξία, είτεε από εκπρό
όσωπό
τους εξουσιοδοτη
ημένο με συ
υμβολαιογρα
αφική πράξη. Στην προσφ
φορά απαρα
αιτήτως πρέπ
πει να
προσ
σδιορίζεται η έκταση και το είδοςς της συμμεετοχής του κάθε μέλουυς της Ένωσης /
Κοινο
οπραξίας.
Με ττην υποβολή
ή της προσφ
φοράς, κάθ ε μέλος τηςς Ένωσης / Κοινοπραξίίας ευθύνεται εις
ολόκλληρο. Σε περίπτωση
π
κατακύρωση
κ
ης ή ανάθεεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακο
ολουθεί μέχρ
ρι πλήρους εκτέλεσης
ε
τηης σύμβασηςς.
Σε πεερίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητα
α
ας για οποιοννδήποτε λόγγο ή ανωτέρα
ας βίας, μέλο
ος της
Ένωσ
σης / Κοινοπ
πραξίας δεν μπορεί να α
ανταποκριθεεί στις υποχρ
ρεώσεις της ένωσης καττά τον
χρόνο
ο αξιολόγησ
σης των προσ
σφορών, τα υπόλοιπα μέλη
μ
συνεχίζουν να έχουυν την ευθύννη της
ολοκλλήρωσης τηςς κοινής προ
οσφοράς με ττην ίδια τιμή
ή.
Εάν η παραπάννω ανικανόττητα προκύψ
ψει κατά το
ον χρόνο εκτέλεσης τηης σύμβαση
ης, τα
υπόλλοιπα μέλη συνεχίζουν
σ
να
α έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή κα
αι τους
ίδιου
υς όρους.
Τα υπ
πόλοιπα μέλλη της Ένωση
ης / Κοινοπρραξίας και στις
σ δύο παραπάνω περιιπτώσεις μπο
ορούν
να π
προτείνουν αντικαταστά
άτη. Η αντιικατάσταση μπορεί να εγκριθεί μμε απόφαση
η του
αρμό
όδιου για τη
ην διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
ύ
από γνωμοδότησση του αρμ
μόδιου
οργάνου.
ΔΙΕΥΚ
ΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Το π
παραστατικό εκπροσώπη
ησης προς εκείνον που
υ υποβάλλεει την Προσσφορά, εφόσ
σον ο
υποψ
ψήφιος Ανάδ
δοχος υποβάλλει την Π
Προσφορά του
τ
μέσω αντιπροσώπο
α
ου που δεν είναι
νόμιμ
μος εκπρόσω
ωπός του, θα
α πρέπει να εείναι:
 Για
α φυσικά πρ
ρόσωπα, πλη
ηρεξούσιο πρρος εκείνον που υποβάλ
λλει την προοσφορά, είτε απλή
εξξουσιοδότησ
ση με θεωρημένο το γνήσσιο της υπογγραφής.
 Για
α Α.Ε., απόφαση Δ.Σ.. εκπροσώπ
πησης για τον εν λόγγω διαγωνιισμό, καθώς και
πλληρεξούσιο εκπροσώπησ
ε
σης από τον υποψήφιο ανάδοχο
α
ή το
ον νόμιμο εκκπρόσωπό το
ου.
 Για
α Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, ετα
αιρικό ορισμ
μού του δια
αχειριστή και
κ απλή εξξουσιοδότησ
ση με
θεεωρημένο το
ο γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώ
ώπησης.
 Για
α Ενώσεις πρ
ροσώπων, τα
α ανωτέρω οοριζόμενα σττην περίπτωση Β.
Δικαιιολογητικά που
π εκδίδοντται σε Κράτοος εκτός Ελλλάδας, θα συ
υνοδεύοντα ι από μετάφ
φρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 8
ΧΡΟ
ΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣΣ ΠΡΟΣΦΟΡΡΩΝ
Οι π
προσφορές ισχύουν και δεσμεύ
ύουν τους Προσφέρο
οντες για δύο (2) μήνες
προσ
σμετρούμενο
ους από την επομένη
ε
τηςς ημέρας διενέργειας του
υ διαγωνισμμού ήτοι μέχρι την
..........................
Η ισχχύς των προ
οσφορών είνναι δυνατό να παραταθ
θεί, εφ’ όσο
ον ζητηθεί α
από την Υπηρεσία
Διενέέργειας, κατ’’ ανώτατο όρ
ριο για χρονιικό διάστημα
α ίσο με το παραπάνω
π
ορριζόμενο.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 9
ΕΝΑ
ΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΕΣ
Στο δ
διαγωνισμό δεν γίνοντα
αι δεκτές ενναλλακτικές προσφορές για το σύννολο ή μέρο
ος του
προκηρυσσόμενο
ου με την πα
αρούσα Έργοου.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 10 ΜΕΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟ
ΟΛΗ ΠΡΟΣΦ
ΦΟΡΩΝ
Προσ
σφορές για μέρος
μ
του πρ
ροκηρυσσόμεενου με την παρούσα Έρ
ργου δεν γίνοονται δεκτέςς.
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ΑΡΘΡ
ΡΟ 11 ΤΡΟ
ΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑ
ΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦ
ΦΟΡΩΝ
Οι πρροσφορές το
οποθετούντα
αι μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φά
άκελο, σε δδύο (2) αντίίτυπα,
δακτυ
υλογραφημέένες στην ελλληνική γλώ σσα ή συνοδεύονται απ
πό μετάφρασση στην ελλληνική
γλώσ
σσα, με εξαίρ
ρεση τους τεχνικούς όρ ους που είνναι δυνατό να
ν αναφέροννται στην αγγγλική
γλώσ
σσα. Τα εγχειρίδια που θα
θ συνοδεύοουν την προσ
σφορά, μπορούν να υποοβάλλονται μόνον
στην αγγλική γλώ
ώσσα.
Το έννα αντίτυπο
ο θα φέρει την ένδειξηη "ΠΡΩΤΟΤΥΥΠΟ" και θα υπερισχύ ει σε περίπ
πτωση
ασυμ
μφωνίας του με τα υπόλο
οιπα αντίτυπ
πα.
Στο φ
φάκελο κάθε προσφοράςς πρέπει να α
αναγράφονται ευκρινώς:






ΦΟΡΑ" με κεεφαλαία γρά
άμματα
Η λέξη "ΠΡΟΣΦ
Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεεσίας Διενέρργειας
Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθμός αυ
υτής.
α διενέργειαςς του διαγωννισμού.
Η ημερομηνία
Τα
α πλήρη στοιιχεία του Προσφέροντα.

Ο ενιιαίος φάκελο
ος της προσφ
φοράς περιέχχει τους εξήςς σφραγισμέένους υποφα
ακέλους:
1. Φά
άκελο Δικαιο
ολογητικών συμμετοχής
σ
ο οποίος περ
ριέχει :
α. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμόό
β. Η εγγύηση συμμετοχής
σ
γ. Τα ζητούμεννα δικαιολογγητικά συμμεετοχής
2. Φά
άκελο Τεχνικκής Προσφορ
ράς ο οποίοςς περιέχει τη
ην Τεχνική πρ
ροσφορά.
3. Φά
άκελο Οικονο
ομικής προσ
σφοράς ο οποοίος περιέχεει την οικονο
ομική προσφ
φορά.
Οι υπ
ποφάκελοι τεχνικής
τ
και οικονομικήςς προσφοράςς θα φέρουνν και τις ενδδείξεις του κυρίως
φακέέλου.
Οι πρροσφορές πρ
ρέπει να συννταχθούν μεε τον τρόπο, και τα χαρα
ακτηριστικά ππου καθορίζζονται
στην Προκήρυξη και να φέρο
ουν την υπογγραφή του Προσφέροντα
α ή του Εκπρροσώπου του
υ, ενώ
όλες οι σελίδεςς τους θα πρέπει να μονογράφο
ονται από τον ίδιο. Η προσφορά
ά της
Ένωσ
σης/κοινοπρα
αξίας θα πρέπει να υποογράφεται από
α όλα τα μέρη
μ
ή από εκπρόσωπο
ο τους
εξουσ
σιοδοτημένο
ο με συμβολαιογραφική πράξη.
πρέπει να έχχουν ξέσματα
α, σβησίματα
α, προσθήκεες, διορθώσεεις. Εάν υπάρρχει οποιαδήποτε
Δεν π
διόρθ
θωση αυτή πρέπει
π
να είνναι καθαρογγραμμένη και μονογραμμ
μένη από τονν προσφέρονντα .
Σε πεερίπτωση πο
ου με την πρ
ροσφορά υποοβάλλονται στοιχεία και πληροφορίίες εμπιστευ
υτικού
χαρα
ακτήρα, η γννωστοποίηση
η των οποίω
ων στους συνδιαγωνιζό
όμενους θα έθιγε τα ένννομα
συμφ
φέροντά του
υ, τότε ο Προσφέρωνν οφείλει να
ν σημειώννει επ’ αυττών την έννδειξη
«πληροφορίες εμ
μπιστευτικού
ύ χαρακτήρα
α». Όλες οι πληροφορίίες εμπιστευυτικού χαρακτήρα
θα π
πρέπει να αναφέροντα
α
αι ανακεφαλλαιωτικά σττην αρχή τη
ης προσφορράς. Σε ανττίθετη
περίπ
πτωση θα δύ
ύναται να λα
αμβάνουν γννώση αυτών των πληροφ
φοριών οι συυνδιαγωνιζόμ
μενοι.
Η έννοια της πλληροφορίας εμπιστευτιικού χαρακττήρα αφορά
ά μόνο στηνν προστασία
α του
απορρρήτου που
υ καλύπτειι τεχνικά και εμπορ
ρικά ζητήματα της εεπιχείρησης του
ενδια
αφερομένου.

ΑΡΘΡ
ΡΟ 12

ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛ
ΛΩΝ
ΠΕΡ
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12.1
ΤΕΧΝΙΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ
ΟΡΑ
Η τεχχνική προσφ
φορά πρέπειι να είναι σύ
ύμφωνη με την περιγρα
αφή του Μέέρους Β: «Τεεχνική
Περιγγραφή/Προδ
διαγραφές» και το Παρά ρτημα ΙΙΙ: «ΣΣχέδια» της Προκήρυξης.
Π
.
ΟΙΚΟΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟ
ΟΣΦΟΡΑ
12.2
Η οικκονομική πρ
ροσφορά θα
α πρέπει να είναι σύμφ
φωνη με τα υποδείγματτα του Μέρ
ρους Γ
«Έντυ
υπα Προσφο
οράς» και να
α αντιστοιχείί στο σύνολο
ο των προσφ
φερομένων.
Προϊό
όντα ή υπη
ηρεσίες που
υ προσφέροονται δωρεά
άν, θα αναγράφονται στην Οικοννομική
Προσ
σφορά με τηνν ένδειξη "ΧΩ
ΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣΣ" στη στήλη
η τιμών.
Οι τιμ
μές, για το σύνολο του Έργου, θα πρ έπει να δίνο
ονται σε ΕΥΡΩ
Ω.
Οι τιμές όλων τω
ων ειδών εξοπλισμού θ α αφορούν στην παράδ
δοσή τους σστους χώρου
υς της
Αναθ
θέτουσας Αρχχής.
Στις ττιμές θα περιλαμβάνεταιι και κάθε άλλλο κόστος που
π είναι δυννατό να τις επιβαρύνει.
Οι τιμ
μές θα δίνοννται, χωρίς Φ.Π.Α.
Φ
και μεε ΦΠΑ
Σε πεερίπτωση αλλλοδαπών πρ
ρομηθευτών οι τιμές μπο
ορούν να δίδ
δονται χωρίςς ΦΠΑ.
Σε π
περίπτωση ύπαρξης
ύ
δια
αφορών μετταξύ των αντιτύπων
α
της
τ
οικονομμικής προσφ
φοράς
κατισ
σχύουν τα ανναγραφόμενα στο αντίτυ
υπο που φέρ
ρει την ένδειξξη "ΠΡΩΤΟΤΥ
ΤΥΠΟ".
Η πλη
ηρωμή του Συμβατικού
Σ
Τιμήματος ττου Έργου θα γίνει μετά
ά την οριστικκή παραλαβ
βή του
Έργου
υ.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 13 ΤΡΟ
ΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟ
ΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦ
ΦΟΡΩΝ
Οι πρροσφορές είνναι δυνατό:
α. να
α υποβάλλοννται στην Επ
πιτροπή Διαγγωνισμού κα
ατά την ημέρ
ρα του διαγω
ωνισμού και μέχρι
τη
ην ώρα διενέέργειάς του, είτε
β. να
α αποστέλλλονται στην Υπηρεσία Διενέργεια
ας με οποιονδήποτε ττρόπο, όπου θα
πα
αραλαμβάνο
ονται με από
όδειξη, με τηην απαραίτηττη προϋπόθεση ότι θα ππεριέρχονται στην
Υπ
πηρεσία Διεννέργειας μέχχρι την ημέρρα και ώρα διενέργειας
δ
του διαγωνιισμού, με ευ
υθύνη
το
ου Προσφέρο
οντος.
Η Υπη
ηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάννει καμία ευθύνη για τυχχόν καθυστέέρηση στην άφιξη
των π
προσφορών, από οποιαδ
δήποτε αιτία
α, που αποσττέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
Οι πρροσφορές πο
ου είτε υποβλήθηκαν μ
μετά την καθ
θορισμένη ημερομηνία εείτε δεν έφθ
θασαν
έγκαιιρα στην Υπη
ηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφοννται στους Προσφέροντεες χωρίς να έχουν
αποσ
σφραγισθεί.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 14 ΑΠΟ
ΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩ
ΩΝ
Η απο
οσφράγιση των
τ προσφορών που έχοουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλείί και παραλη
ηφθεί,
γίνεται δημόσια, από την Επιιτροπή Διαγω
ωνισμού.
Η Επ
πιτροπή προ
οβαίνει στηνν έναρξη τηης διαδικασίίας αποσφράγισης των προσφορώ
ών την
ημερομηνία και ώρα
ώ που ορίίζεται στην Π
Προκήρυξη.
Η απο
οσφράγιση κάθε
κ
προσφοράς γίνεταιι με την παρ
ρακάτω διαδικασία :
Αποσ
σφραγίζεται ο κυρίως φάκελος π
που περιέχεει τα δικαιο
ολογητικά κκαι την εγγγύηση
συμμ
μετοχής καθ
θώς και ο φάκελος
φ
τηςς τεχνικής προσφοράς,
π
μονογράφοονται δε από την
επιτρροπή όλα τα
τ δικαιολογγητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλλο εκτός απ
πό τα
prosp
pectus.
Ο φά
άκελος της οικονομικής
ο
φραγίζεται, αλλά μονογγράφεται απ
πό την
προσφοράςς δεν αποσφ
Επιτρροπή Διαγωννισμού.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 15 ΕΛΕΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ν
Μετά
ά την αποσφ
φράγιση των προσφορώνν, η Επιτροπ
πή Διαγωνισμ
μού ελέγχει την ορθότηττα και
την π
πληρότητα των δικαιολλογητικών π
που έχουν υποβληθεί καθώς καιι των εγγυή
ήσεων
συμμ
μετοχής και καταγράφει
κ
τα
τ αποτελέσσματα του ελλέγχου σε Πρ
ρακτικό της.
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Η Επιιτροπή Διαγω
ωνισμού, εφ
φ’ όσον παρα
αστεί ανάγκη, μπορεί να
α καλέσει τοους Προσφέρ
ροντες
να πα
αράσχουν τιις σχετικές διευκρινήσειςς για τα δικα
αιολογητικά μέσα σε πέέντε (5) εργά
άσιμες
ημέρες από την ημερομηνία
η
που θα τουςς ζητηθούν.
Προσ
σφορές που δεν πληρού
ύν τους όρου
υς της παρο
ούσας ως πρ
ρος τα δικαιιολογητικά και
κ τις
τεχνικές προδιαγραφές αποκ
κλείονται τηςς συνέχειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 16
16
6.1

Π
Ν
ΑΞΙΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΓΗΣΗ

Για ττις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησσης, η Επιτρ
ροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσεει την
παρα
ακάτω περιγρ
ραφόμενη διαδικασία:
α. Θα
α ελέγξει το
ο περιεχόμεννο των τεχννικών προσφ
φορών, προκκειμένου να διαπιστώσεει εάν
ικανο
οποιούν τουςς όρους της προκήρυξης
π
ς.
Β. Θα προχωρή
ήσει σε βαθ
θμολόγηση των τεχνικώ
ών όρων των αποδεκττών προσφορών,
σύμφ
φωνα με τα κριτήρια
κ
ως ακολούθως:
α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΣΗΣ

ΒΑΡΡΥΤΗΤΑ (%)

ΟΜΑ
ΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ
ΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠ
ΠΟΔΟΣΗΣ

80%

Συμφ
φωνία προσ
σφοράς με τις τεχνικκές προδιαγγραφές τηςς
προκήρυξης

40%

Ποιόττητα και απ
ποδοτικότητα
α του εξοπλλισμού σύμφ
φωνα με τιςς
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης
π

30%

Λειτο
ουργικά χαρα
ακτηριστικά εξοπλισμού

10%

ΟΜΑ
ΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚ
ΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡ
ΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΥΨΗ

20%

Εγγύη
ηση καλής λεειτουργίας

10%

Χρόνος παράδοσ
σης

5%

Στοιχχεία τεχνική
ής υποστήριξης, παρεχχόμενη συνττήρηση καιι
διάθεεση ανταλλα
ακτικών

5%

Η βαθμολογία πο
ου μπορεί να
α λάβει κάθ ε προσφέρω
ων για κάθε κριτήριο μποορεί να είνα
αι από
100 έως 110. Γιια κάθε προ
οσφορά βαθθμολογούντα
αι τα επί μέρους
μ
κριτήήρια. Η συννολική
βαθμ
μολογία καθορίζεται σε 100 βαθμο ύς για την περίπτωση
π
που
π καλύπττονται ακριβ
βώς οι
απαιττήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολλογία αυτή θα αυξάνεει μέχρι 1110 βαθμούς στην
περίπ
πτωση που υπερκαλύπ
πτονται οι απαιτήσεις της διακήρ
ρυξης. Η ββαθμολογία κάθε
κριτη
ηρίου είναι το γινόμενο
ο του επί μέέρους συντεελεστή βαρύ
ύτητας του κριτηρίου επί
ε τη
βαθμ
μολογία του.
Τέλοςς, η συνολλική βαθμο
ολογία κάθεε προσφορά
άς προκύπττει από τοο άθροισμα
α των
βαθμ
μολογιών τωνν κριτηρίων.
Τυχόνν εμφάνιση
η τιμών που
υ οδηγούν στην αποκά
άλυψη της οικονομικήςς προσφορά
άς σε
οποιο
οδήποτε σημ
μείο της Τεχννικής Προσφ
φοράς, αποτεελεί λόγο απ
πόρριψης τηςς προσφοράς.
Η επιτροπή του διαγωνισμού καταγράφ
φει τα αποτεελέσματα τη
ης αξιολόγησσης σε Πρα
ακτικό
της.
Σύμφ
φωνα με την παρ. 6 του άρθρου
ά
3 τηης από 4‐12‐2012 Πράξης Νομοθετικκού Περιεχομ
μένου
(ΦΕΚ
Κ/237/Α/5‐12
2‐2012) η Ανναθέτουσα Α
Αρχή δύνατα
αι για τα αποτελέσματα
α του ελέγχου των
λ
ς υπόψη τιςς εισηγήσειις της
δικαιιολογητικών και των τεχνικών προοσφορών λαμβάνοντας
Επιτρροπής του Διιαγωνισμού να εκδώσει μια και μόνο
ον εκτελεστή
ή διοικητική ππράξη.
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6.2 ΟΙΚΟΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΙΟΛΟΓΙΣΗ
16
Οι φά
άκελοι των οικονομικών
ο
ν προσφορώνν, για όσες προσφορές
π
δεν
δ κρίθηκανν αποδεκτέςς κατά
το πρροηγούμενο στάδιο επισ
στρέφονται α
από την Υπη
ηρεσία Διενέέργειας στουυς Προσφέροντες,
χωρίςς να έχουν αποσφραγισθ
α
θεί.
Η απο
οσφράγιση των
τ οικονομ
μικών προσφ
φορών θα πραγματοποιηθεί στο χώρ ο διενέργεια
ας του
διαγω
ωνισμού την ημερομηννία και ώρ α που θα ορίζεται σττη σχετική ανακοίνωση της
Επιτρροπής Διαγω
ωνισμού, ενώ
ώπιον των ττυχόν παρισ
σταμένων εκκπροσώπων των υποψη
ηφίων
αναδ
δόχων.
Για ττις ανάγκες της οικονο
ομικής αξιολλόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμοού θα ελέγξξει το
περιεεχόμενο τωνν οικονομικώ
ών προσφορρών και θα προχωρήσεει στην συγγκριτική κατάταξη
τους..
6.3
16

ΟΛΟΚ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞ
ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΣ

Μετά
ά την ολοκλή
ήρωση της τεχνικής
τ
και οικονομικής αξιολόγησ
σης, η Επιτροοπή Διαγωνισμού
θα κκατατάξει τιις προσφορές σε Συγκκριτικό Πίνα
ακα για τηνν τελική εππιλογή της πλέον
συμφ
φέρουσας πρ
ροσφοράς μεε βάση τον α
ακόλουθο τύπο:
Λj = 80*((Τj/Τmax + 20*(Κmin/Kj)
όπου
υ,
Τj
Τmax

Kmin
Kj

= Συνολική Βαθμολογία
α Τεχνικών Κριτηρίων Αξιολόγησηης της εκά
άστοτε
άς (j)
προσφορά
= Συνολική Βαθμολογίία Τεχνικώνν Κριτηρίων της αξιιολογηθείσας ως
καλύτερηςς προσφορράς (αυτός που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη
βαθμολογγία).
= Το συνολικό κόστος τηης προσφορά
άς με την μικκρότερη τιμήή.
= Το συνολικό κόστος τηης προσφορά
άς j.

Επικρρατέστερη είίναι η προσφ
φορά με το μ
μεγαλύτερο Λj.
Ο υπ
πολογισμός του
τ Λj γίνεται μέχρι το τρίτο δεκαδ
δικό ψηφίο,, χωρίς στροογγυλοποίησ
ση. Σε
περίπ
πτωση ισοβα
αθμίας υπολογίζονται κα
αι τα υπόλοιπ
πα δεκαδικά
ά ψηφία του αποτελέσμα
ατος.
Ανάδ
δοχος αναδεεικνύεται ο προσφέρωνν με την πλέον
π
συμφέρουσα προοσφορά υπό την
και των τεχχνικών
προϋ
ϋπόθεση ότι πληροί τουςς γενικούς κκαι ειδικούς όρους της προκήρυξης
π
προδ
διαγραφών των υπό προμ
μήθεια ειδώ
ών.
Σε πεερίπτωση πο
ου η πλέον συμφέρουσσα προσφορ
ρά έχει δοθεεί από δύο ή περισσότερους
προσ
σφέροντες, για την ανάδειξη
α
τοου αναδόχο
ου θα γίνεει κλήρωσηη παρουσία
α των
ενδια
αφερόμενωνν.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 17 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩ
ΩΝ
Η Επιιτροπή Διαγω
ωνισμού όμω
ως έχει το διικαίωμα, εφ’’ όσον το κρίίνει αναγκαίίο, να ζητήσεει από
Προσ
σφέροντα τη
ην παροχή διευκρινήσεω
δ
ων σχετικά με το περιεεχόμενο της προσφοράςς του,
καθ’ όλη τη διιάρκεια της διαδικασία
ας αξιολόγη
ησης. Στην περίπτωση αυτή η πα
αροχή
διευκκρινήσεων είίναι υποχρεω
ωτική για τοον Προσφέρο
οντα και δεν θεωρείται α
αντιπροσφορ
ρά.
Τέτοιιου είδους διευκρινήσει
δ
ς θα παραδίίδονται εγγρ
ράφως στην Επιτροπή Διιαγωνισμού, μέσα
σε εύ
ύλογο χρονιικό διάστημα
α που αυτήή θα ορίζει κατά περίπττωση, το οπποίο δεν θα είναι
μικρό
ότερο των πέέντε (5) εργα
ασίμων ημερρών.
Από τις διευκριινήσεις που
υ δίνονται από Προσφ
φέροντες, σύμφωνα
σ
μεε τα παραπ
πάνω,
λαμβ
βάνονται υπό
όψη μόνον εκείνες που α
αναφέρονται στα σημεία
α για τα οποίία ζητήθηκανν.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΣΜΟΥ
ΑΡΘΡ
ΡΟ 18 ΠΡΟ
ΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ
Δ
ΗΤΙΚΩΝ‐ΚΑΤΑ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟ
ΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΣΜΟΥ
Μετά
ά την ολοκλλήρωση του
υ έργου τηςς ανάδειξης του υποψηφίου με ττην συμφερότερη
προσ
σφορά ο υποψήφιος
υ
ανάδοχος σστον οποίο
ον πρόκειτα
αι να γίνει κατακύρωση
η του
διαγω
ωνισμού καλλείται εντός είκοσι ημερρών από την παραλαβή της
τ έγγραφηης ειδοποίησ
σης να
υποβ
βάλλει επί πο
οινή αποκλεεισμού σε σσφραγισμένο
ο φάκελο τα
α έγγραφα κα
αι δικαιολογγητικά
που α
αναφέροντα
αι παρακάτω:
Α. Φυ
υσικά Πρόσω
ωπα (ημεδα
απά ή αλλοδδαπά)
1. Απ
πόσπασμα Ποινικού
Π
Μητρώου (ή άλλο ισοδύ
ύναμο έγγρα
αφο αρμόδιιας διοικητικής ή
διικαστικής αρ
ρχής της χώρ
ρας εγκατάσστασής τους)), έκδοσης του τελευταίίου τριμήνου
υ πριν
απ
πό την κοινο
οποίηση της ως άνω έγγγραφης ειδο
οποίησης απ
πό το οποίο να προκύπττει ότι
δεεν έχουν κατταδικαστεί με
μ αμετάκλη τη δικαστική
ή απόφαση για κάποιο α
από τα κατω
ωτέρω
αδ
δικήματα:
α)) συμμετοχή
ή σε εγκλημα
ατική οργάννωση, όπως ορίζεται στο
ο άρθρο 2 ππαρ. 1 της κοινής
κ
δράσης τηςς 98/773/ΔΕΥ,
β)) δωροδοκία
α, όπως αυτή ορίζεται α
αντίστοιχα στο
σ άρθρο 3 της πράξηςς του Συμβο
ουλίου
της 26ης Μαΐου 19
997 και σττο άρθρο 3 παράγραφ
φος 1 τηςς κοινής δρ
ράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ,
γ) απάτη, καττά την έννοια του άρθρρου 1 της σύμβασης
σ
σχχετικά με τηην προστασία
α των
οικονομικώ
ών συμφερόνντων των Ευ ρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Κ
ηση εσόδων από παράνοομες δραστη
ηριότητες, όπως ορίζετα
αι από το άρθρο 1
δ)) νομιμοποίη
της οδηγία
ας 91/308/ΕΟ
ΟΚ της 10ηςς Ιουνίου 199
91, για την πρόληψη
π
χρηησιμοποίηση
ης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος
σ
για την νομιμοποίησ
ν
η εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες,
ε) για κάποιο
ο από τα αδικήματα
α
σχετικό με την άσκησ
ση της επαγγγελματικής τους
δραστηριότητας και
ο από τα αδικήματα της υπεξαίίρεσης, της απάτης, τηης εκβίασηςς, της
σττ) για κάποιο
πλαστογρα
αφίας, της ψευδορκίας, ττης δωροδοκκίας και της δόλιας
δ
χρεοκκοπίας.
2. Πιιστοποιητικό
ό αρμόδιας δικαστικήςς ή διοικηττικής Αρχήςς της χώρα
ας εγκατάσττασης,
έκκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
τ κοινοποίηση της ω
ως άνω έγγρ
ραφης
ειδ
δοποίησης, από το οπο
οίο να προκκύπτει ότι δεν
δ τελούν υπό
υ πτώχευυση, (ή υπό άλλη
αννάλογη καττάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται απ
πό τις διατά
άξεις της χώρας
χ
εγγκατάστασηςς) και επίσης ότι δεν τεελούν υπό διαδικασία
δ
κήρυξης
κ
πτώ
ώχευσης, (ή άλλης
αννάλογης καττάστασης ή διαδικασία
ας που προ
οβλέπεται από τις διαττάξεις της χώρας
χ
εγγκατάστασηςς).
πεύθυνη δήλωση της παρ.
π
4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
3. Υπ
θεεωρημένη γιια το γνήσιο της υπογρα
αφής, στην οποία ο υποψ
ψήφιος Ανάδδοχος θα δηλώνει
όλλους τους αρμόδιους κα
ατά περίπτω
ωση, οργανισ
σμούς κοινω
ωνικής ασφάλ
άλισης (κύρια
ας και
επ
πικουρικής), στους οποίους οφείλειι να καταβάλλει εισφορέςς για το απα
ασχολούμενο
ο από
αυ
υτόν προσωπ
πικό.
4. Πιιστοποιητικά
ά όλων των αρμόδιων κκατά περίπττωση οργανιισμών κοινω
ωνικής ασφά
άλισης
(κύριας και επικουρικής)
ε
), ή της αρρμόδιας καττά περίπτωσ
ση αρχής ποου ο υποψήφιος
Αννάδοχος δηλλώνει στην Υπεύθυνη Δή
ήλωση της πρ
ροηγούμενης παραγράφ
φου, από τα οποία
να
α προκύπτει ότι ο υποψή
ήφιος Ανάδοοχος είναι ενήμερος ως προς
π
τις υποχχρεώσεις του που
αφ
φορούν στη
ην καταβολή
ή των εισφοορών κοινωνικής ασφά
άλισης κατά την ημερομηνία
κο
οινοποίησης της ως άνω έγγραφης ε ιδοποίησης.
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5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές Υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να πιστοποιείται αφενός ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε
Επιμελητήριο, Επαγγελματικό Μητρώο ή Ισοδύναμες Επαγγελματικές Οργανώσεις, καθώς
και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
7. Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
Β. Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)
1. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε) και
για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα
ποινικού μητρώου (ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής
της χώρας εγκατάστασης) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω
αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες,
ε) για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας και
στ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, (ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, (ή άλλης
ανάλογης κατάστασης ή διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης).
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών (ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν έχουν κινηθεί εναντίον τους διαδικασία αναγκαστικής
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διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού (ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή διαδικασίας που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης).
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους αρμόδιους κατά περίπτωση, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από
αυτόν προσωπικό.
5. Πιστοποιητικά όλων των αρμόδιων κατά περίπτωση οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής), ή της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία
κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές Υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ειδική εκκαθάριση του Ν. 1982/1990, διαδικασία αναδιοργάνωσης του
άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώδικα, υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99
του Πτωχευτικού Κώδικα (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, αναδιοργάνωσης,
εξυγίανσης (ή υπό άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης).
8. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να πιστοποιείται αφενός ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε
Επιμελητήριο, Επαγγελματικό Μητρώο ή Ισοδύναμες Επαγγελματικές Οργανώσεις, καθώς
και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

Γ. Συνεταιρισμοί
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης) έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες,
ε) για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας και
στ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, (ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, (ή άλλης
ανάλογης κατάστασης ή διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης).

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους αρμόδιους κατά περίπτωση, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από
αυτόν προσωπικό.
4. Πιστοποιητικά όλων των αρμόδιων κατά περίπτωση οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής), ή της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, από τα οποία
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία
κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές Υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ειδική εκκαθάριση του Ν. 1982/1990, διαδικασία αναδιοργάνωσης του
άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώδικα, υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99
του Πτωχευτικού Κώδικα (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, αναδιοργάνωσης,
εξυγίανσης (ή υπό άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης).
7. Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Δ. Ενώσεις Προσώπων/Κοινοπραξίες
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α, Β, Γ, για κάθε μέλος που
συμμετέχει στην Ένωση.
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από την οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις, δύναται αυτά να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση. Στην περίπτωση που
στην Χώρα αυτή δεν εκδίδεται ούτε ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου πού γίνεται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
εγκατάστασης. Στην κατά τα ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι
στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριμένο πρόσωπο (Νομικό ή φυσικό) οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται παραπάνω θα προσκομίζονται με νόμιμη θεώρηση
για το γνήσιο της υπογραφής τους.
Η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει σε
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι
διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου
των δικαιολογητικών και να λαμβάνουν γνώση αυτών.
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα
προσφορά δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά
η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει την αμέσως
επόμενη συμφέρουσα προσφορά με την προϋπόθεση ότι και αυτός θα προσκομίσει εγκαίρως
και προσηκόντως τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Αν κανένας από τους διαγωνιζομένους δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις που ο Προσφέρων δεν προσκομίζει κατά το στάδιο της κατακύρωσης
εγκαίρως και προσηκόντως τα ανωτέρω δικαιολογητικά καταπίπτει υπέρ του ΙΤΕ η εγγύηση
συμμετοχής του Προσφέροντος.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ
έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για τον διαγωνισμό επιτροπής. Στον ανάδοχο και
στους λοιπούς συμμετέχοντες, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης
εγγράφως.
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της από 4‐12‐2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ/237/Α/5‐12‐2012) η Αναθέτουσα Αρχή δύναται για τα αποτελέσματα του σταδίου της
αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Επιτροπής
του Διαγωνισμού να εκδώσει μια και μόνον εκτελεστή διοικητική πράξη.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα ή στέλνεται με FAX και email στον αλλοδαπό
προμηθευτή.
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό
χαρακτήρα, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς.
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού κατακυρωθεί σε
Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία.
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18.1
ΔΙΚΑΙΩ
ΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Ανα
αθέτουσα Αρ
ρχή, μετά απ
πό σχετική γννωμοδότηση
η της Επιτροπ
πής Διαγωνισ
ισμού, διατηρεί το
δικαίίωμα:
α. να
α αποφασίσεει τη ματαίω
ωση, ακύρωσση ή διακοπή
ή του διαγωννισμού
β. να
α αποφασίσεει τη ματαίω
ωση του διαγγωνισμού κα
αι την επανά
άληψή του μμε τροποποίηση ή
μη
η των όρων και
κ των προδ
διαγραφών ττης Προκήρυ
υξης
γ. να
α αποφασίσεει τη ματαίω
ωση του δια
αγωνισμού και να προσφ
φύγει στην δδιαδικασία της
τ με
διιαπραγμάτευ
υση ανάθεσ
σης όταν συ
υντρέχουν λόγοι
λ
επείγο
οντος και δδεν οφείλετται σε
υπ
παιτιότητα της υπηρεσία
ας.
Σε πεερίπτωση μα
αταίωσης του Διαγωνισμ
μού, οι υποψ
ψήφιοι Ανάδ
δοχοι δεν θα
α έχουν δικα
αίωμα
αποζημίωσης για
α οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡ
ΡΟ 19

ΚΑΤΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η ΣΥΜΒΑΣΗΣΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΙΑΣ

Μετά
ά την ανακο
οίνωση της Κατακύρωσ ης καταρτίζζεται η σχεττική Σύμβασση προμήθειιας, η
οποία
α ρυθμίζει όλες
ό
τις λεπ
πτομέρειες γγια την εφα
αρμογή της Κατακύρωσηης και πρέπ
πει να
συντα
αχθεί σύμφω
ωνα με το «Σχέδιο Σύμβ
βασης» του Παραρτήματ
Π
τος ΙΙ.
Η Σύμ
μβαση, που περιλαμβάννει, λεπτομεερώς όλους τους
τ
όρους και τις προϋϋποθέσεις γιια την
υλοπ
ποίηση του Έργου
Έ
καθώ
ώς και τα δικκαιώματα κα
αι τις υποχρ
ρεώσεις τωνν συμβαλλομ
μένων
μερώ
ών, καταρτίζεεται με βάση
η την Κατακύ
ύρωση, την προσφορά
π
και την Προκήήρυξη.
Για τιις ανάγκες κατάρτισης
κ
των ειδικών όόρων και λεπ
πτομερειών της Σύμβασσης προμήθεειας, ο
Ανάδ
δοχος θα συννεργαστεί μεε την Αναθέττουσα Αρχή.
Σε πεερίπτωση πο
ου πιθανολο
ογείται ότι, κατά το χρονικό διάσττημα κατάρττισης του τεελικού
κειμέένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχχύς της προ
οσφοράς ή της
τ εγγύησηης συμμετοχχής, ο
Ανάδ
δοχος υποχρ
ρεούται στηνν έγκαιρη π
παράταση τη
ης ισχύος τη
ης προσφορράς του καττά τον
εκτιμ
μούμενο για την ολοκλή
ήρωση του κκειμένου της Σύμβασης απαιτούμεννο χρόνο κα
αι την
παρά
άταση, για το
ον ίδιο χρόνο
ο, της ισχύοςς της εγγυητιικής συμμετο
οχής ή την α
αντικατάστασ
σή της
με τη
ην εγγύηση καλής
κ
εκτέλεεσης.
Μετά
ά την ολοκλλήρωση του εγγράφου ττης Σύμβασ
σης και μέσα
α σε χρονικόό διάστημα δέκα
πέντεε (15) ημερ
ρών από τηνν λήψη έγγγραφης πρόσκλησης απ
πό την Αναθθέτουσα Αρ
ρχή, ο
Ανάδ
δοχος υποχρεούται να προσέλθει
π
γιια την υπογραφή της Σύμβασης, πρροσκομίζονττας τα
παρα
ακάτω στοιχεεία:
α)
β)

ΣΣτην περίπτω
ωση που ο Ανάδοχος
Α
είνναι εταιρεία ή συνεταιριισμός ή ένωσση προσώπω
ων, τα
έέγγραφα νομ
μιμοποίησηςς του προσώ
ώπου που θα υπογράψει τη Σύμβασηη.
ΕΕγγύηση καλλής εκτέλεση
ης των όρων της Σύμβασ
σης ποσού πο
ου θα αντισττοιχεί στο 10
0% της
σ
συνολικής συμβατικής
σ
κ
εκτέλλεσης πρέπει να
αξίας χωρίίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής
σ
συνταχθεί σύμφωνα
σ
με
μ το υπόδδειγμα 2 το
ου Παραρτή
ήματος Ι. Η εγγύηση καλής
εεκτέλεσης της Σύμβαση
ης Προμήθε ιας, επιστρέέφεται μετά
ά την οριστιική (ποσοτικκή και
π
ποιοτική) πα
αραλαβή του
υ Έργου και ύστερα από
ό την εκκαθά
άριση τυχόνν απαιτήσεων από
ττους δύο συμβαλλομένο
ους.

Στην περίπτωση που ο ανά
άδοχος δεν προσέλθει να
ν υπογράψ
ψει τη Σύμββαση, κηρύσ
σσεται
έκπτω
ωτος με από
όφαση του Δ.Σ.
Δ του ΙΤΕ και καταπίπ
πτει υπέρ το
ου ΙΤΕ η εγγύύηση συμμεετοχής
στο δ
διαγωνισμό.
ην καλή λειττουργία του εξοπλισμού
ύ κατά το χρ
ρονικό διάσττημα της δω
ωρεάν συντήρ
ρησής
Για τη
τους (περίοδος εγγύησης),
ε
ο Ανάδοχος υποχρεούτα
αι, μετά τηνν οριστική ππαραλαβή το
ου, να
καταθ
θέσει εγγύη
ηση, το ύψος της οποία
ας θα ανέρχεεται στο 3%
% της συμβα
ατικής τους αξίας,
χωρίςς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχχύος μεγαλύ
ύτερο από τη
η συμβατική περίοδο εγγγύησης κατά
ά τρεις
(3) μή
ήνες. Η εγγύ
ύηση καλής λειτουργίαςς πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα
σ
μεε το υπόδειγμα 3
του Π
Παραρτήματτος Ι. Η εγγύηση καλής λλειτουργίας επιστρέφετα
αι στον Ανάδδοχο μετά τη
η λήξη
της π
περιόδου εγγγύησης.
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Όλες οι εγγυήσειις που αναφ
φέρονται στηην Προκήρυξξη, εκδίδοντα
αι από πιστω
ωτικά ιδρύμ
ματα ή
άλλα
α νομικά πρό
όσωπα που λειτουργού
ύν νόμιμα στην
σ
Ελλάδα
α σε άλλο κκράτος μέλο
ος της
Ευρω
ωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή το
ου Ευρωπαϊ κού Οικονομ
μικού Χώρου
υ (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρεες που
έχουνν υπογράψ
ψει τη Συμφ
φωνία Δημ
μοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμμιου Οργανισμού
Εμπο
ορίου, η οπο
οία κυρώθηκκε με το νόμ
μο 2513/1997
7 και έχουν,, σύμφωνα μμε την νομο
οθεσία
των κκρατών αυτώ
ών, αυτό το δικαίωμα.
δ
Εγγυή
ήσεις που εκδίδονται σε άλλο κκράτος εκτός της Ελλά
άδας, θα συυνοδεύονταιι από
μετάφ
φρασή τους στην Ελληνιική γλώσσα.

ΒΑΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΧΕΙΑ ΣΥΜΒΒΑΣΗΣ ΠΡΟ
ΟΜΗΘΕΙΙΑΣ
ΑΡΘΡ
ΡΟ 20 ΕΦΑ
ΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεεται από το Ελληνικό Δίκκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών
δ
που ενδεχομ
μένως προκύ
ύψουν σχεττικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασσης ή εξ' αφ
φορμής της,, η Αναθέτοουσα Αρχή και ο
Ανάδ
δοχος καταβάλλουν κάθ
θε προσπάθεεια για τη φιλική
φ
επίλυ
υσή τους, σσύμφωνα μεε τους
κανόννες της καλή
ής πίστης καιι των χρηστώ
ών συναλλακκτικών ηθών.
Για κάθε διαφορ
ρά που δεν είναι
ε
δυνατόό να επιλυθεεί σύμφωνα με τα παρα
απάνω οριζό
όμενα,
αρμό
όδια θα είναιι τα δικαστήρια που εδρ εύουν στο Ηράκλειο
Η
Κρή
ήτης.

ΑΡΘΡ
ΡΟ 21 ΕΓΓΓΥΗΣΕΙΣ
21.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑ
ΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕ
ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΡΓΟΥ
Η εγγγύηση καλή
ής εκτέλεσης της Σύμβα
ασης Προμή
ήθειας, επισ
στρέφεται μμετά την οριστική
(ποσο
οτική και ποιοτική)
π
πα
αραλαβή τοου Έργου και ύστερα από την εκκκαθάριση τυχόν
απαιττήσεων από τους δύο συ
υμβαλλομένοους.
21.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑ
ΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥ
ΥΡΓΙΑΣ
Για τη
ά το χρονικό
ην καλή λειττουργία των υλικών κατά
ό διάστημα της
τ δωρεάν συντήρησήςς τους
(περίίοδος εγγύη
ησης), ο Ανάδοχος υποοχρεούται, μετά την οριστική παρραλαβή του
υς, να
καταθ
θέσει εγγύη
ηση, το ύψος της οποία
ας θα ανέρχεεται στο 3%
% της συμβα
ατικής τους αξίας,
χωρίςς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχχύος μεγαλύ
ύτερο από τη
η συμβατική περίοδο εγγγύησης κατά
ά τρεις
(3) μ
μήνες. Η εγγγύηση καλής λειτουργγίας επιστρέέφεται στον Ανάδοχο μμετά τη λήξξη της
περιό
όδου εγγύησ
σης. Η εγγύηση καλής λειτουργίαςς πρέπει να
α συνταχθεί σύμφωνα με το
υπόδ
δειγμα του Παραρτήματ
Π
τος Ι.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 22 ΠΑΡ
ΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Π
22.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΓΡΑΜΜΑ ΠΑ
ΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η διά
άρκεια υλοπ
ποίησης του Έργου
Έ
ορίζεεται σε χρονικό διάστημ
μα σαράντα (40) ημερών από
την η
ημερομηνία υπογραφής
υ
της
τ Σύμβασηης προμήθειιας.
22.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑ ΡΑΛΑΒΗΣ
Προσ
σωρινή Παρα
αλαβή εξοπλ
λισμού
Η πα
αραλαβή του
υ εξοπλισμο
ού θα γίνει από την επιτροπή
ε
πα
αραλαβής. Ο εξοπλισμός θα
παρα
αδοθεί και θα
α εγκαταστα
αθεί στους χώ
ώρους του κτιρίου Διάχυ
υτης Νοημοσσύνης του ΙΤΕ, στα
Βασιλλικά Βουτώνν Ηρακλείου,, σύμφωνα μ
με την προκή
ήρυξη του διιαγωνισμού και τις υποδ
δείξεις
της α
αρμόδιας επ
πιτροπής παρ
ραλαβής.
Η προ
ομηθεύτρια υποχρεούτα
αι να ειδοπο ιήσει εγγράφ
φως το ΙΤΕ για την ακριββή ημερομηννία και
ώρα π
παράδοσης του εξοπλισμού
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Η πα
αράδοση του εξοπλισμο
ού θα γίνειι από τεχνικούς της προμηθεύτρια
ας εταιρίας στην
επιτρροπή παραλλαβής του έργου,
έ
μετά
ά την ολοκλλήρωση τωνν διαδικασιώ
ών εγκατάστασης
εκκίννησης και δοκιμών του εξξοπλισμού.
Η επ
πιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο
π
παραλαβήςς του εξοπλ
λισμού προςς χρήση εντός 5
εργάσ
σιμων ημερώ
ών από την ημερομηνία
η
παραλαβής..
Σε πεερίπτωση πο
ου διαπιστωθ
θεί ελάττωμ
μα ή παράλεειψη ή μη συ
υμμόρφωση προς τους όρους
ό
της δ
διακήρυξης ή της προ
οσφοράς η επιτροπή παραλαβής γνωστοποιιεί εγγράφω
ως τις
παρα
ατηρήσεις τη
ης και τις κοινοποιεί στηην προμηθεύ
ύτρια η οποίία πρέπει να
α επανορθώσ
σει το
ελάτττωμα ή παρ
ράλειψη ενττός πέντε (55) εργασίμω
ων ημερών. Σε περίπτω
ωση άρνηση
ης της
προμ
μηθεύτριας να
ν επανορθώ
ώσει τα ελα
αττώματα ή σε περίπτωση που παρρέλθει άπρα
ακτη η
ταχθεείσα προθεσ
σμία ή σε περ
ρίπτωση μερρικής ή ελλιιπούς επανορθώσεως η εεπιτροπή δύ
ύναται
κατά την κρίση της
τ να τάξειι νέα προθεεσμία στην προμηθεύτρ
π
ια για να εππανορθώσειι ή να
κηρύξει έκπτωτη αυτήν.
22.3 Οριστική πα
αραλαβή του
υ εξοπλισμοού
Μετά
ά την πάροδ
δο δεκαπέντεε (15) ημερώ
ών από την ημερομηνία
α προσωρινήής παραλαβή
ής και
αφού
ύ διαπιστωθ
θεί από την επιτροπή π
παραλαβής ότι
ό όλος ο εξοπλισμός,, ανταποκρίνεται
πλήρως στα λειτουργικά και τεχνικά χαρρακτηριστικά
ά της διακήρ
ρυξης και τηης προσφορά
άς και
σον δεν υπ
πάρξει έγγραφη αναφοορά σε λειτο
ουργικά προβλήματα, η παραλαβή
ή του
εφόσ
εξοπλλισμού θα γίίνει η οριστική παραλαβ ή του εξοπλισμού.
22.4 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΓΡΑΜΜΑΤΟ
ΟΣ
Με σ
συμφωνία τω
ων συμβαλλλόμενων μερρών δύνατα
αι να μετατεεθεί το χροννοδιάγραμμα του
έργου
υ για λόγουςς που δεν αννάγονται σε περιοχές ευθύνης τους ή για λόγουυς ανωτέραςς βίας.
Το μέέρος που αιττείται την μεττάθεση υποχχρεούται να τεκμηριώνεει το αίτημα ττου.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 23 ΤΡΟ
ΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩ
ΩΜΗΣ – ΚΡΑ
ΑΤΗΣΕΙΣ
Η συννολική αξία της
τ παραπάννω προμήθεειας και εγκα
ατάστασης το
ου εξοπλισμοού ανέρχετα
αι στο
ποσό
ό των εβδομ
μήντα επτά χιλιάδων
χ
(777.000,00) ευρ
ρώ πλέον ΦΠΑ.
Τον Α
Ανάδοχο βα
αρύνουν οι φόροι, δασμ
μοί, τα έξοδ
δα μεταφορά
άς και κάθε μορφής έξο
οδα ή
δαπά
άνες προερχό
όμενες από οποιαδήποτε
ο
ε αιτία.
Η κατταβολή της αμοιβής θα πραγματοπ
ποιηθεί μετά
ά την παραλα
αβή του εξοοπλισμού απ
πό την
Επιτρροπή Παραλα
αβής και τηνν σύνταξη τοου πρωτόκολλλου ποιοτικκής και ποσοοτικής παραλλαβής
και τη
ην έκδοση του
τ σχετικού τιμολογίου , το αργότερ
ρο εντός σαρ
ράντα πέντε (45) ημερών από
την η
ημερομηνία έκδοσής
έ
του.
Επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων
τ
π
που θα εκδώ
ώσει ο Ανάδοχος θα διεννεργηθεί απ
πό την
Αναθ
θέτουσα Αρχή παρακράτηση προ καταβολής φόρου εισ
σοδήματος σσύμφωνα με
μ το
Ν.21998/94.
Η Ανα
αθέτουσα Αρχή θα εκδώ
ώσει ειδική προς τούτο βεβαίωση την οποία θα
α παραδώσει στον
Ανάδ
δοχο.
Όλες οι πληρωμέές θα γίνοντα
αι σε ευρώ μ
με την προσκκόμιση των νομίμων
ν
δικα
αιολογητικώ
ών που
προβ
βλέπονται από
α
τις ισχχύουσες δια
ατάξεις κατά το χρόνο
ο πληρωμή ς και σε χρόνο
χ
προσ
σδιοριζόμενο
ο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοσση των σχεετικών
χρηματικών ενταλμάτων
ΑΡΘΡ
ΡΟ 24 ΥΠΟ
ΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α
‐‐ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Αννάδοχος εγγυ
υάται προς την Αναθέτοουσα Αρχή ότι το Έργο
ο θα εκτελεσστεί σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσει
π
ις της Σύμβα
ασης και ότι ο υπό προμ
μήθεια εξοπλλισμός θα πληροί
π
όλες τις ιδιότητεςς και χαρακττηριστικά ποου προβλέπο
ονται στη Σύμβαση αυτήή και θα στερείται
οποιω
ωνδήποτε ελαττωμάτω
ε
ν (οφειλομ
μένων ενδειικτικά σε ελλιπή
ε
σχεδδίαση, πλημ
μμελή
κατασ
σκευή, ελαττωματικά υλλικά) και ότιι θα ανταποκρίνεται στιςς προδιαγρα
αφές, λειτουργίες,
αποτελέσματα κα
αι ιδιότητες όπως αυτέςς προδιαγράφ
φονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπετται να
προδ
διαγραφούν από
α το ΙΤΕ κατά την εκτέέλεση του Έρ
ργου.
Ο Ανάδοχος εγγγυάται προς το ΙΤΕ ότι όόλος ο εξοπλλισμός θα είναι
ε
κατά τηην παράδοσ
σή του
καινο
ούργιος.
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Για χρρονικό διάστημα τουλάχχιστον ενός (1) έτους απ
πό την ημερομηνία ορισστικής παραλλαβής
του εεξοπλισμού,, που θα καλείται
κ
στοο εξής «περ
ρίοδος εγγύησης καλήςς λειτουργία
ας», η
προμ
μηθεύτρια εγγυάται
ε
ότιι θα παρέχειι τις υπηρεσ
σίες συντήρη
ησης χωρίς κκαμία οικοννομική
επιβά
άρυνση για το ΙΤΕ. Ο εξοπλισμός
ε
ννοείται σε καθεστώς
κ
εγγγύησης υπόό την ευθύννη της
προμ
μηθεύτριας από τη στιγμή της εγγκατάστασήςς του. Το χρ
ρονικό διάσστημα μεταξξύ της
εγκαττάστασης κα
αι της ορισ
στικής τους παραλαβής δεν συμπεεριλαμβάνετται στην πεερίοδο
εγγύη
ησης.
Ο ανά
άδοχος εγγυ
υάται την καλλή και προσήήκουσα λειττουργία του εξοπλισμού
ε
κατά την πεερίοδο
εγγύη
ησης καλής λειτουργίας.
λ
Είναιι υπεύθυνοςς για τη χω
ωρίς καθυστέέρηση και με
μ δικά τηςς έξοδα αποοκατάσταση κάθε
ελατττώματος που
υ αναφαίνεται κατά την περίοδο αυττή.
Αν ελλαττώματα κατά
κ
τη διάρ
ρκεια της πεεριόδου αυττής συνεπάγονται την αχχρηστία μέρ
ρους ή
του σ
συνόλου του
υ εξοπλισμού, ο Ανάδοχχος προβαίίνει σε αντικκαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό
β
ώστε να διατηρηθ
θεί το επίπεδ
δο που καθοορίζεται στη Σύμβαση, χω
ωρίς επιβάρ υνση του ΙΤΕ
Ε.
Α
πληρο
οφορεί τον Α
ω προς το είδος και ττην έκταση κάθε
Η Ανναθέτουσα Αρχή
Ανάδοχο ως
ελατττώματος μόλλις αυτό γίνεει εμφανές. Α
Αν η προμηθ
θεύτρια δενν αποκατασττήσει το ελάτττωμα
χωρίςς καθυστέρη
ηση, η Αναθ
θέτουσα Αρχχή μπορεί να
ν φροντίσει για την απποκατάσταση του
ελατττώματος από
ό τρίτον, με κίνδυνο και δδαπάνη της προμηθεύτρ
ριας.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 25 ΤΡΟ
ΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΣΥΜΒΑΣΗΣΣ
Η Σύμ
μβαση τροπο
οποιείται όταν συμφωνήήσουν, εγγρά
άφως, προς τούτο, τα δύύο συμβαλλό
όμενα
μέρη.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 26 ΕΚΧ
ΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ
Μ
ΕΙΣ
Ο Ανά
άδοχος δεν δικαιούται
δ
να
ν μεταβιβάσσει ή εκχωρή
ήσει τη Σύμβ
βαση ή μέροος αυτής χωρ
ρίς την
έγγρα
αφη συναίνεεση της Αναθ
θέτουσας Αρρχής.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 27
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥ
ΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Ανά
άδοχος διατηρεί την κυρ
ριότητα των παραδιδομέένων και τωνν εξαρτημάτω
ων τους μέχχρι την
ημερομηνία ορισ
στικής Παραλλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται σστην Αναθέττουσα
Αρχή, ελεύθερη από
α κάθε βά
άρος και δικα
αίωμα τρίτου
υ.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 28 ΥΠΟ
ΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α
Η προ
ομηθεύτρια φέρει τον κίνδυνο
κ
για ζημία ή απώ
ώλεια των πρ
ροϊόντων πουυ θα παραδο
οθούν
στο ΙΤΤΕ σε εκτέλεεση της Σύμ
μβασης Προμ
μήθειας, μέχχρι την ημερ
ρομηνία ορισστικής παραλλαβής
τους,, υποχρεούμ
μενη σε περίίπτωση ζημιά
άς, φθοράς ή απώλειας σε αποκαττάσταση ή, ακόμη
α
και α
αντικατάστασ
σή τους. Η προμηθεύτρ
π
ρια υποχρεο
ούται να λαμ
μβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο
ή εγκαταστά
ασφά
άλειας και πρ
ροστασίας για την αποτρροπή ζημιώνν ή φθορών πραγμάτων
π
άσεων
του ΙΤΤΕ και είναιι υπεύθυνη για
γ την αποκκατάσταση κάθε
κ
τέτοιαςς ή ζημίας ππου είναι δυνατόν
να πρροξενηθεί κα
ατά ή επ΄ευκκαιρία της εκκτέλεσης του έργου. Μεετά την Ορισστική Παραλαβή ο
κίνδυ
υνος μεταβιβ
βάζεται στο ΙΤΕ.
Η προμηθεύτρια
α είναι υποχρεωμένη να
α λαμβάνει κάθε
κ
πρόσφ
φορο μέσω γγια την ασφ
φάλεια
προσ
σώπων και εξοπλισμού
ε
και είναι υ
υπεύθυνη για κάθε σω
ωματική βλά
άβη προσώπ
πων ή
θάνα
ατο προσωπιικού του ΙΤΕ ή τρίτων ή εεξοπλισμού που είναι δυνατόν να ππροξενηθεί κατά
κ
ή
επ΄ευ
υκαιρία της εκτέλεσης του
τ Έργου εφ
φόσον οφείλλεται σε πρά
άξη ή παράλλειψη αυτήςς ή σε
ελάτττωμα του εξοπλισμού.
ε
Η προμηθθεύτρια υπ
ποχρεούται να ασφαλίίσει και δια
ατηρεί
ασφα
αλισμένο το προσωπικό της στους α
αρμόδιους ασφαλιστικο
α
ούς οργανισμμούς καθ’ όλη
ό τη
διάρκκεια εκτέλεσ
σης του Έργο
ου.
ΑΡΘΡ
ΡΟ 29 ΑΝΩ
ΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα σ
συμβαλλόμεννα μέρη δεεν ευθύνοντται για τη μη εκπλήρ
ρωση των σσυμβατικών τους
υποχχρεώσεων, στο
σ μέτρο πο
ου η αδυναμ
μία εκπλήρω
ωσης οφείλετται σε περισστατικά ανω
ωτέρας
βίας.
Ο Αννάδοχος, επικαλούμενοςς υπαγωγή της αδυναμ
μίας εκπλήρ
ρωσης υποχχρεώσεών το
ου σε
γεγοννός που εμ
μπίπτει στηνν προηγούμ
μενη παράγραφο, οφείλει να γννωστοποιήσεει και
επικα
αλεσθεί προ
ος την Αναθ
θέτουσα Αρρχή τους σχχετικούς λόγους και ππεριστατικά εντός
25

αποσ
σβεστικής πρ
ροθεσμίας είίκοσι (20) ημ
μερών από τότε που συ
υνέβησαν, πρροσκομίζονττας τα
απαρραίτητα απο
οδεικτικά στοιχεία. Η Α
Αναθέτουσα Αρχή υποχρ
ρεούται να απαντήσει εντός
είκοσ
σι (20) ημερώ
ών από λήψ
ψεως του σχεετικού αιτήμ
ματος του Ανναδόχου, δια
αφορετικά με
μ την
πάρο
οδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμα
αίρεται η απο
οδοχή του αιιτήματος
ΑΡΘΡ
ΡΟ 30 ΛΥΣΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ
Ε
ΑΝ
ΝΑΔΟΧΟΥ
Η Ανναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κκαταγγείλει τη Σύμβαση σε οποια
αδήποτε απ
πό τις
ακόλουθες περιπ
πτώσεις:
α)
ο Ανάδοχχος δεν υλοπ
ποιεί το Έργγο με τον τρό
όπο που ορίίζεται στη Σύύμβαση, παρά τις
προς τούτο επανεειλημμένες οχλήσεις
ο
τηςς Αναθέτουσ
σας Αρχής
β)
ο Ανάδοχχος εκχωρεί τη Σύμβασηη ή αναθέτειι εργασίες υπ
περγολαβικά
ά χωρίς την άδεια
της Α
Αναθέτουσαςς Αρχής
γ)
Ο Ανάδο
οχος πτωχεύσει, τεθεί υ πό αναγκασ
στική διαχείριση ή εκκα
υθεί ή
αθάριση, λυ
ανακλληθεί η άδεια λειτουργίίας του ή γίννουν πράξειςς αναγκαστικκής εκτελέσεεως σε βάρος του,
στο σ
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος
μ
των πεεριουσιακώνν του στοιχείων.
εκδίδεται τελεσίδικη
δ)
η απόφαση κατά του Αναδόχου για
γ αδίκημα
α σχετικό με
μ την
άσκηση του επαγγγέλματός το
ου
Τα α
αποτελέσματτα της καταγγγελίας επέέρχονται από
ό την περιέλευση στονν Ανάδοχο της
τ εκ
μέρους της Αναθ
θέτουσας Αρ
ρχής καταγγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσσα Αρχή δύνναται,
κατ’ ενάσκηση διακριτικής
δ
της
τ ευχέρεια
ας, για όσεςς από τις πεεριπτώσεις κκαταγγελίας είναι
αυτό δυνατό, να τάξει εύλογγη (κατ’ αυτήήν) προθεσμ
μία θεραπεία
ας της παραββάσεως, οπό
ότε τα
αποτελέσματα της
τ
καταγγεελίας επέρχχονται αυτό
όματα με την
τ
πάροδοο της ταχθ
θείσας
προθ
θεσμίας, εκτό
ός εάν η Ανα
αθέτουσα Α
Αρχή γνωστοποιήσει εγγρ
ράφως προςς τον Ανάδοχχο ότι
θεωρρεί την παρά
άβαση θεραπ
πευθείσα.
Με ττην μετά απ
πό καταγγελλία της Ανα
αθέτουσας Αρχής
Α
λύση της Σύμβα
ασης, ο Ανάδοχος
υποχχρεούται μετά από αίτησ
ση της Αναθέέτουσας Αρχής:
Να απόσχει
α)
α
από
ό την διεννέργεια οπο
οιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής
υπηρρεσιών ή εκττέλεσης υποχρεώσεώς ττου που πηγγάζει από τη Σύμβαση, ππλην εκείνων που
επιβά
άλλονται για
α την διασφά
άλιση προϊόνντων, εργασιών και εγκα
αταστάσεων..
β)
Να πα
αραδώσει, σε
σ χρόνο που
υ θα προσδιορίσει η Ανναθέτουσα Α
Αρχή, όποιο έργο,
εργασ
σία ή προϊόνν (ολοκληρω
ωμένο ή μη) έχει εκπονή
ήσει ή έχει στην
σ
κατοχή του καθώς και
κ τα
πάση
ης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα κκαι μέσα (μα
αγνητικά ή μη)
μ και να μεεριμνήσει όπ
πως οι
Υπεργγολάβοι και συνεργάτες του πράξου
υν το ίδιο.
γ)
αραδώσει σττην Αναθέτο υσα Αρχή κά
άθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που
Να πα
αφορρούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο κα
αι ευρίσκοντται στην καττοχή του, εγγγυώμενος ότι οι
Υπεργγολάβοι και συνεργάτες του θα πρά
άξουν το ίδιο
ο.
Το συ
υντομότερο δυνατό μετά την καταγγγελία της Σύ
ύμβασης, η Αναθέτουσα
α Αρχή βεβα
αιώνει
την α
αξία του παρ
ρασχεθέντος μέρους του
υ Έργου καθώ
ώς και κάθε οφειλή ένα
αντι του Αναδ
δόχου
κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Ανα
αθέτουσα Αρ
ρχή αναστέλλλει την κατα
αβολή οποιο
ουδήποτε πο
οσού πληρωττέου σύμφω
ωνα με
την ΣΣύμβαση προ
ος τον Ανάδοχο μέχρις εεκκαθαρίσεω
ως των μετα
αξύ τους υποοχρεώσεων και οι
εγγυη
ητικές επιστο
ολές καταπίπ
πτουν.
Η Ανναθέτουσα Αρχή δύνα
αται να α
αγοράσει, σε
σ τιμές αγγοράς, τα παραδοθένντα ή
παρα
αγγελθέντα από
α τον Ανάδ
δοχο υλικά κκαι αντικείμεενα και τις παρασχεθείσ
π
σες υπηρεσίεες που
δεν έέχει ακόμα πληρώσει. Οι
Ο όροι της αγοράς ενα
απόκεινται στην
σ
κρίση ττης Αναθέτο
ουσας
Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή
Α
δικαιού
ύται να απα
αιτήσει πρόσ
σθετα από τον Ανάδοχοο αποζημίωσ
ση για
κάθε ζημία που
υ υπέστη μέχρι
μ
του α
ανώτατου ποσού
π
του Συμβατικούύ Τιμήματοςς που
αντισ
στοιχεί στην αξία του τμή
ήματος του ΈΈργου που δεν
δ μπορεί, λόγω
λ
πλημμεελούς εκτελέέσεως
της Σύμβασης, να
α χρησιμοποιηθεί για τονν προοριζόμενο σκοπό.

26

Β’ ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΕΡΓΟ

: ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής ‐ Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης

ΥΠΟΕΡΓΟ 14

: ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. Σκοπός
Σκοπός του Υποέργου 14 «ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», είναι η προμήθεια ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και συναφούς εξοπλισμού για τους χώρους του Κτιρίου Διάχυτης Νοημοσύνης
του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Συνοπτικά η
προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής ρομποτικά συστήματα:
Β.1) Δύο (2) Ανθρωπόμορφα Ρομπότ (humanoid robots)
Β.2) Ένα (1) Ρομποτικό βραχίονα
Β.3) Ένα (1) Ρομποτικό ελικόπτερο

2. Γενική περιγραφή

Α.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
NAI

Α.1

Το σύστημα να συνοδεύεται από καλώδια
τροφοδοσίας και όλα τα απαιτούμενα
καλώδια για τη σύνδεση των διαθέσιμων
θυρών του

ΝΑΙ

Α.2

Τα προτεινόμενα συστήματα πρέπει να
είναι ΕΠΩΝΥΜΟΥ κατασκευαστή διεθνούς
εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας.

Α.3

Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Α.4

Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την
καλή λειτουργία του συστήματος για
περίοδο σύμφωνα με τη διάρκεια που
ορίζεται
στους
πίνακες
τεχνικών
προδιαγραφών μετά την Οριστική
Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον
κόστος. Επιπλέον χρόνος εγγύησης θα
αξιολογηθεί θετικά.

ΝΑΙ

Α.5

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την
παροχή της εγγύησης (Πιστοποίηση κατά
ISO).

ΝΑΙ

Α.6

Στην Εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει
να περιλαμβάνεται η συντήρηση και/ή η
επισκευή του και να αποδεικνύεται με
γραπτή δήλωση του κατασκευαστή.

Α/Α

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΣΧΟΛΙΟ –
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση
NAI

Α.7

Σε κάθε περίπτωση, η επιδιόρθωση ή
αποκατάσταση
θα
πρέπει
να
ολοκληρωθεί εντός διαστήματος δύο (2)
μηνών από τη στιγμή της αναγγελίας της
βλάβης.

ΝΑΙ

Α.8

Σε περίπτωση μετακίνησης μέρους ή
ολόκληρου του εξοπλισμού, τα έξοδα
αποστολής βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον
ανάδοχο.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

Α.9

Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη,
24x7, από τους κατασκευαστές του
εξοπλισμού

NAI

Α.10

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα
υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον
τρόπο λειτουργίας αυτού.

NAI

Α.11

Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη
την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για
επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω
τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (e‐mail).

ΝΑΙ

Α.12

Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται
γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα
πρωτότυπα (όχι αντίγραφα) έγγραφα του
κατασκευαστή του υλικού.
Χρόνος Παράδοσης

Α.13

Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του
εξοπλισμού για κάθε τμήμα του έργου

NAI

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Β.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β.1

A/A

ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟ ΡΟΜΠΟΤ (HUMANOID)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ποσότητα ρομποτικών συστημάτων

2

1

‐ κεφάλι

ΝΑΙ

2

‐ κορμό

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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3

‐ λεκάνη

ΝΑΙ

4

‐ 2 βραχίονες, που καθένας φέρει χέρι με
δάχτυλα

ΝΑΙ

5

‐ 2 πόδια, καθένα με πέλμα

ΝΑΙ

6
7

Ύψος ρομπότ :
Το ανθρωπόμορφο ρομπότ θα διαθέτει τα
εξής χαρακτηριστικά:
Βαθμούς ελευθερίας κίνησης,
κατ’ ελάχιστον :

50 – 100
εκατοστά
ΝΑΙ
ΝΑΙ

8

- 2 μεταξύ κεφαλιού και κορμού

ΝΑΙ

9

- 1 μεταξύ κορμού και λεκάνης

ΝΑΙ

10

- 4 σε κάθε βραχίονα

ΝΑΙ

11

- 1 σε κάθε χέρι

ΝΑΙ

12

- 4 σε κάθε πόδι

ΝΑΙ

Αισθητήρες, κατ’ ελάχιστον :

ΝΑΙ

13

- 1 κάμερα

ΝΑΙ

14

- 1 γυροσκόπιο

ΝΑΙ

15

- 1 επιταχυνσιόμετρο

ΝΑΙ

16

- 2 σονάρ

ΝΑΙ

17

- 1 αισθητήρα θέσης για κάθε βαθμό
ελευθερίας κίνησης

ΝΑΙ

18

- 1 αισθητήρα δύναμης για κάθε πέλμα

ΝΑΙ

19

Σύστημα
ελέγχου
βασισμένου
σε
αισθητηριακά δεδομένα, που προσφέρει
συμπεριφορές ευσταθούς και εύρωστης
βάδισης.

ΝΑΙ

20

Δυνατότητα
προγραμματισμού,
τουλάχιστον με γλώσσα C ή C++

ΝΑΙ

23

Δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον μέσω
λειτουργικού συστήματος Linux ή ROS.
Λογισμικό
για
μοντελοποίηση
και
εξομοίωση του ρομποτικού συστήματος,
καθώς και για εύκολη ανάπτυξη δεξιοτήτων
και συμπεριφορών από τους χρήστες.

ΝΑΙ

24

Τρία (3) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας και
υποστήριξης από τον κατασκευαστή.

ΝΑΙ

25

Επιθυμητή η παροχή εκπαίδευσης,
εγκατάστασης και υποστήριξης του
εξοπλισμού
από
μηχανικό
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

ΝΑΙ

30

ΤΜΗΜΑ Β.2
A/A

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ποσότητα ρομποτικών συστημάτων

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μηχανικά Χαρακτηριστικά
1

Βάρος

Λιγότερο από
6 Kg

2

Φορτίο σε πλήρη ανάταση βραχίονα

Τουλάχιστον
1 Kg

3

Ωφέλιμη Απόσταση

Τουλάχιστον
80 cm
Τουλάχιστον 6

4

Βαθμοί Ελευθερίας βραχίονα (μη
συμπεριλαμβανομένων των βαθμών
ελευθερίας της αρπάγης)

5

Βαθμοί Ελευθερίας αρπάγης

Τουλάχιστον 3

6

Σύστημα μετάδοσης κίνησης αρμονικής
καθοδήγησης, με δυνατότητα επιστροφής
με την απενεργοποίηση του συστήματος

7
8
9

ΝΑΙ

Απόλυτη Ανοχή Θέσης

8 mm ή
καλύτερη

Σχετική Ανοχή Θέσης

1,6 mm ή
καλύτερη

Γραμμική Ταχύτητα Βραχίονα

15 cm/sec
τουλάχιστον

10

Προστασία από Περιβαλλοντικές Συνθήκες
κατά IEC/ΕΝ 60529

IPX2 ή
καλύτερη

11

Δυνατότητα αθόρυβης λειτουργίας

ΝΑΙ

12

Δυνατότητα χειρισμού με χειριστήριο

ΝΑΙ

Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά
13

Ταχύτητα CPU

250 Mhz ή
καλύτερη

14

Θύρα επικοινωνίας USB 2.0 ή LAN

ΝΑΙ

15

Πρωτόκολλο επικοινωνίας CANBUS με
ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 1 Mb/sec

ΝΑΙ

Δακτύλιος ολίσθησης,

ΝΑΙ

16
17

ένας σε κάθε σύνδεσμο
Δίαυλος επέκτασης με Πρωτόκολλο SPI

ΝΑΙ

Firmware
18

Δυνατότητα αυτόνομου ελέγχου σε κάθε
άξονα

ΝΑΙ

19

Δυνατότητα αυτόνομου ελέγχου σε κάθε

ΝΑΙ
31

δάκτυλο
20

Εφεδρική ασφάλεια σε κάθε άξονα και σε
κάθε δάκτυλο

ΝΑΙ

21

Μέγιστος χρόνος υπολογισμού σφάλματος
και θέσης

0.01 second
ή λιγότερο

22

Καρτεσιανός και Γωνιακός Έλεγχος Τροχιάς

ΝΑΙ

23

Έλεγχος Ευαισθησίας της αρπάγης

ΝΑΙ

24

Σύστημα αποφυγής ιδιάζουσων θέσεων

ΝΑΙ

Ενεργοποιητές (actuators) Κορμού
25

 Ποσότητα

Τουλάχιστον 3

26

 Απόλυτη Ακρίβεια Θέσης

+/‐ 0.5 μοίρες
ή καλύτερη

27

 Σχετική Ακρίβεια Θέσης

28

 Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα τύπου
DC Brushless ή καλύτερα

29
30

+/‐ 0.05 μοίρες
ή καλύτερη
ΝΑΙ

 Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα

8 RPM ή
καλύτερη

 Συνεχής Ροπή

15 Nm ή
καλύτερη

Ενεργοποιητές (actuators) Μικρών
Συνδέσμων
31
32
33
34
35
36

 Ποσότητα

Τουλάχιστον 3

 Απόλυτη Ακρίβεια Θέσης

+/‐ 0.5 μοίρες
ή καλύτερη

 Σχετική Ακρίβεια Θέσης
 Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα τύπου
DC Brushless ή καλύτερα

+/‐ 0.075 μοίρες
ή καλύτερη
ΝΑΙ

 Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα

10 RPM ή
καλύτερη

 Συνεχής Ροπή

4 Nm ή
καλύτερη

Ενεργοποιητές (actuators) Δακτύλων
37

 Ποσότητα

Τουλάχιστον 3

38

 Αριθμός ενεργοποιητών ανά δάκτυλο

Τουλάχιστον 1

39

 Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα τύπου
DC Brushless ή καλύτερα

40
41

ΝΑΙ

 Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα

600 RPM ή
καλύτερη

 Συνεχής Ροπή

15 mNm ή
καλύτερη
32

Αισθητήρες, κατ’ ελάχιστον
42
43
44
45
46



Ρεύματος,
ένα σε κάθε ενεργοποιητή

ΝΑΙ



Hall Effect,
ένα σε κάθε ενεργοποιητή

ΝΑΙ



Απόλυτης Θέσης,
ένα σε κάθε ενεργοποιητή

ΝΑΙ



Θερμοκρασίας,
ένα σε κάθε ενεργοποιητή

ΝΑΙ



Επιταχυνσιόμετρο XYZ ( +/‐ 3g )

ΝΑΙ

Αρπάγη
47



48

Αισθητήρες αρπάγης

ΝΑΙ



Ρεύματος,
ένα σε κάθε ενεργοποιητή

ΝΑΙ



Hall Effect,
ένα σε κάθε ενεργοποιητή

ΝΑΙ



Θερμοκρασίας,
ένα σε κάθε ενεργοποιητή

ΝΑΙ

49
50
51

Τουλάχιστον 3

Αριθμός δακτύλων

API
52

Συμβατότητα με Windows & Linux Ubuntu

ΝΑΙ

53

Διασύνδεση μέσω Θύρας USB

ΝΑΙ

54

Γλώσσα προγραματισμού C++

ΝΑΙ

Λειτουργίες API
55

 Καρτεσιανός
θέσης

56

 Γωνιακός έλεγχος ταχύτητας και θέσης

ΝΑΙ

57

 Πρόσβαση
στα
δεδομένα
ρομποτικού συστήματος

του

ΝΑΙ

58

 Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες λειτουργιών
και έτοιμων προγραμμάτων ελέγχου

ΝΑΙ

59

 Γενικές ρυθμίσεις

ΝΑΙ

60

 Ρυθμίσεις Ελέγχου

ΝΑΙ

61

 Διαγνωστικά εργαλεία

ΝΑΙ

62

Δυνατότητα αναβάθμισης

ΝΑΙ

έλεγχος

ταχύτητας

και

ΝΑΙ

Λογισμικό
63

Συμβατότητα με Windows

ΝΑΙ

64

Διασύνδεση μέσω Θύρας USB

ΝΑΙ

Λειτουργίες Λογισμικού :
33

65

 Εργαλεία
επεξεργασίας
πληροφοριών

66

 Ρυθμίσεις

ΝΑΙ

67

 Ζώνες προστασίας

ΝΑΙ

68

 Προσδιορισμός τροχιάς

ΝΑΙ

69

 Διαγνωστικά εργαλεία

ΝΑΙ

70

 Δυνατότητα παρακολούθησης από
εξωτερικό υπολογιστή για την αλλαγή
μεταβλητών κίνησης και ελέγχου και
για εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων
ελέγχου για πειράματα ερευνητικού
ενδιαφέροντος

71

 Δυνατότητα αναβάθμισης

γενικών

ΝΑΙ

ΝΑΙ

72

Θήκη μεταφοράς

ΝΑΙ

73

Τηλεχειριστήριο

ΝΑΙ

74

Καλώδια διασύνδεσης

ΝΑΙ

75

Τρία (3) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας και
υποστήριξης από τον κατασκευαστή.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

76

Επιθυμητή η παροχή εκπαίδευσης,
εγκατάστασης και υποστήριξης του
εξοπλισμού
από
μηχανικό
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

ΤΜΗΜΑ Β.3
A/A

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ποσότητα ρομποτικών συστημάτων

1

Μέγιστο φορτίο

Τουλάχιστον
500 gr

2

Αριθμός ελίκων

Τουλάχιστον 6

3

Να διαθέτει εφεδρικό σύστημα προώθησης

4

Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα

1

5
6
7
8

Σύστημα Αισθητήρων με Λογισμικό ελέγχου
πτήσης, εφοδιασμένο με αισθητήρες :
 Επιταγχυνσιόμετρα


Γυροσκόπια



Πίεσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
Τουλάχιστον 6
ΝΑΙ
Τουλάχιστον 3
Τουλάχιστον 3
ΝΑΙ
34

9

Δέκτης GPS

ΝΑΙ

10

Τρισδιάστατο μαγνητόμετρο

ΝΑΙ

11

Δυνατότητα ελέγχου με προεγκατεστημένο
τηλεχειριστήριο (2,4 GHz) ή καλύτερο

ΝΑΙ

Εγκατεστημένος
ασύρματο
σύστημα
πομποδέκτη δεδομένων τύπου zigBee (2.4
GHz)

ΝΑΙ

12
13

Σύστημα προσγείωσης

ΝΑΙ

14

Επεξεργαστής τύπου Intel Core2Duo SL9400
(2 x 1.86 GHz) ή καλύτερων προδιαγραφών

ΝΑΙ

15

Ο επεξεργαστής να είναι εγκατεστημένος
στη μητρική πλακέτα

ΝΑΙ

16

Περιφερειακή Μνήμη

Τουλάχιστον 4
GB DDR3 RAM

17

Σκληρός Δίσκος τύπου mSATA SSD ή
καλύτερος

Τουλάχιστον
60 GB

18

Σύστημα τοποθέτησης έως και τριών
καμερών

ΝΑΙ

19

Κεντρική πλακέτα

ΝΑΙ

Υποδοχείς Διασύνδεσης
20



UART

Τουλάχιστον 6

21



USB 2.0

Τουλάχιστον 4

22



USB 3.0

Τουλάχιστον 2

23



GPIO

Τουλάχιστον 1

24



SATA slot

Τουλάχιστον 1

25



Micro‐SD slot

Τουλάχιστον 1

26



CFast slot

Τουλάχιστον 1

27



VGA

Τουλάχιστον 1

28



FireWire

Τουλάχιστον 3

29



Mini‐PCI‐Express slot

Τουλάχιστον 2

30



MDI‐X Ethernet

Τουλάχιστον 1
ΝΑΙ

31

Ασύρματη δικτύωση τύπου WLAN με
κεραία, προδιαγραφής IEEE 802.11b/g/n με
δυνατότητα εκπομπής στα 2.4 – 5 GHz

32

Να περιέχει προεγκατεστημένο το Ubuntu
Linux και τους σχετικούς οδηγούς

ΝΑΙ

Κάμερα για εφαρμογές μηχανικής όρασης
33
34

Μονοχρωματική κάμερα με τις ακόλουθες
δυνατότητες


Ανάλυση

ΝΑΙ
Τουλάχιστον
752 x 480 @
35

90 fps
35
36
37
38



8‐bit



φακοί
διαφόρων
αποστάσεων



Καλώδιο USB



Βάρος

ΝΑΙ
εστιακών

Τουλάχιστον 3
ΝΑΙ
Λιγότερο από
60 γρ.
ΝΑΙ

39

Κύκλωμα για απασφαλμάτωση λογισμικού
εγκατεστημένου στον επεξεργαστή του
ελικοπτέρου

40

Μπαταρία

41

Φορτιστής Μπαταρίας

ΝΑΙ

42

Θήκη Ασφαλείας για τη Μεταφορά της
Μπαταρίας

ΝΑΙ

43

Μπαταρία
και
τηλεχειριστηρίου

φόρτισης

ΝΑΙ

44

Θήκη
μεταφοράς
συστήματος

Ρομποτικού

ΝΑΙ

45

Σετ ανταλλακτικών που να περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα

ΝΑΙ

Τουλάχιστον 2

καλώδιο
του

46



Κινητήρα

Τουλάχιστον 1

47



Ελεγκτή κινητήρα

Τουλάχιστον 1

48



Άκρα προσγείωσης

Τουλάχιστον 4

49



Ζεύγος προπέλων

Τουλάχιστον 1

Τουλάχιστον ένα έτος εγγύηση καλής
λειτουργίας και υποστήριξης από τον
κατασκευαστή.

ΝΑΙ

50

ΝΑΙ

51

Επιθυμητή η παροχή εκπαίδευσης,
εγκατάστασης και υποστήριξης του
εξοπλισμού
από
μηχανικό
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
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Γ’ ΜΕΡΟΣ : ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΥΡ
ΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩ
ΩΣΗ
Ευρω
αμείο
ωπαϊκό
Τα
Περιιφερειακής
Ανάπ
πτυξης (ΕΤΠΑ
Α)

ΕΛΛΗΝ
ΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚ
ΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡ
ΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆
∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ
ΜΑΤΩΝ,
ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕ
ΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σ & ΤΕΧΝΟΛΟ
ΟΓΙΑΣ
Ι∆ΡΥΜ
ΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕ
ΕΥΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΣΗ συμμετοχχής σε
Ανοικτό Διεεθνή Διαγω
ωνισμό σε ευ
υρώ για το υποέργο 14 :
«ΡΟΜΠ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ
ΗΜΑΤΑ»
της πρά
άξης «ΙΤΕ/ Ιννστιτούτο Πλληροφορικήςς ‐Κτίριο Διάχχυτης Νοημοοσύνης»
Κριτήριο αξιολόγησης
α
ς: Πλέον Συμ
μφέρουσα Προσφορά
Π
Προϋπ
πολογισθείσα δαπάνη 777.000,00 Ευρ
ρώ πλέον ΦΠ
ΠΑ 17.710,000 Ευρώ

Επωννυμία εταιρίίας
Επώννυμο
Όνομ
μα

Φύλλο

Όνομ
μα πατρός

Όνομ
μα μητρός

Ημ/ννία γεννήσεω
ως

Υπηκκοότητα

Αντρρας

Γυνα
αίκα

Αρ. ταυτ/τας ή διαβ/ρίου ή άδειας
ά
διαμ
μονής
Αρχή
ή έκδοσης

Ημ/ννία έκδοσης

Διεύθ
θυνση
Πόλη
η

Τ.Κ.

Τηλέφ
φωνο σταθεερό

Τηλέέφωνο κινηττό

Ηλεκτρονική δ/ννση

Ηράκλειο ……
………
Ο/Η
Ο Αιτών/οούσα

38

ΕΥΡ
ΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩ
ΩΣΗ
Ευρω
αμείο
ωπαϊκό
Τα
Περιιφερειακής
Ανάπ
πτυξης (ΕΤΠΑ
Α)

ΕΛΛΗΝ
ΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚ
ΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡ
ΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆
∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ
ΜΑΤΩΝ,
ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕ
ΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σ & ΤΕΧΝΟΛΟ
ΟΓΙΑΣ
Ι∆ΡΥΜ
ΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕ
ΕΥΝΑΣ

Α
Ανοικτός
Διεεθνής Διαγω
ωνισμός σε ευρώ
ε
για το υποέργο 144 :
«ΡΟΜΠ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ
ΗΜΑΤΑ»
της πρά
άξης «ΙΤΕ/ Ιννστιτούτο Πλληροφορικήςς ‐Κτίριο Διάχχυτης Νοημοοσύνης»
Κριτήριο αξιολόγησης
α
ς: Πλέον Συμ
μφέρουσα Προσφορά
Π
Προϋπ
πολογισθείσα δαπάνη 777.000,00 Ευρ
ρώ πλέον ΦΠ
ΠΑ 17.710,000 Ευρώ

ΕΝΤΥΠ
ΠΟ ΟΙΚΟΝ
ΝΟΜΙΚΗ
ΗΣ ΠΡΟΣΦ
ΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝ
ΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΣΦΕΡΟΝΤΑ
ΣΤΟΙΧ
ΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝ
ΝΩΝΙΑΣ
ΗΜΕΡ
ΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για τη
ην προμήθεια Ρομποτικκών Συστημά
άτων, όπως αυτός
α
περιγράφεται καιι προδιαγρά
άφεται
στην προκήρυξη με αριθμό …………………
……………. του
υ διαγωνισμ
μού, προσφέέρω το ποσό
ό που
αναγράφεται στο
ον παρακάτω
ω πίνακα:

Α/Α

Περ
ριγραφή εξοπ
πλισμού

Ποσ
σότητα

Β.1

Α
Ανθρωπόμορ
ρφα Ρομπότ (humanoid
rrobots)

2

Β.2

Ρ
Ρομποτικός βραχίονας
β

1

Β.3

Ρ
Ρομποτικό ελλικόπτερο

1

Τιμή
Τ
Μονάδα
ας

Συ
υνολική Τιμή
ή

ΠΟΣ
ΣΟ ΠΡΟΣΦΟ
ΟΡΑΣ
ΦΠΑ 223%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Σ
ΠΟ
ΟΣΟ

Ο Π ροσφέρων
ν

39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
1.
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της
........................ για ποσό ευρώ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την
συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό ……………………........................................ για την
υλοποίηση του έργου «………………………………………» και για κάθε αναβολή αυτού.
2.
Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από
τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3.
Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία
θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται
στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη
ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος
του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την
ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5.
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι
να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
6.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το
όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της
........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την
καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας/……………………..
1.
Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από
τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
2.
Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την
οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα
επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση,
ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3)
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
3.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
4.
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι
μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
5.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν
το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ……………………..
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
1.
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της
........................ για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την
καλή λειτουργία του έργου της Σύμβασης μεταξύ της ................... και του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας /……………………………
2.
Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του
πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από
τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3.
Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την
οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα
επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση,
ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3)
ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4.
Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5.
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι
μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
6.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν
το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στο Ηράκλειο, σήμερα στις …… …. 2013, μεταξύ
αφ΄ ενός
του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας που εδρεύει στην οδό Ν. Πλαστήρα 100 στα Βασιλικά
Βουτών Ηρακλείου Κρήτης ΑΦΜ 090101655 και Β΄ ΔΟΥ Ηρακλείου και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κωνσταντίνο Φωτάκη , (που θα
καλείται στο εξής και χάριν συντομίας « ΙΤΕ»)
και αφ ετέρου
Της εταιρείας……………………. που εδρεύει στη ………………………..με Α.Φ.Μ. ……………και ΔΟΥ
……………….και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………., ……………..( ιδιότητα)(που θα
καλείται στο εξής και χάριν συντομίας «Προμηθεύτρια Εταιρία»)
και από κοινού τα «ΜΕΡΗ»
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν
1. τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
2. το υπ΄αριθ ………………..πρακτικό του ΔΣ του ΙΤΕ με το οποίο αποφάσισε την προκήρυξη του
διαγωνισμού
2. την με αριθ. Πρωτ …………………..προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια και
εγκατάσταση ………………………
4. την από ……………….προσφορά της εταιρείας……………………..
6. την υπ αριθ. …………….απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας με την οποία, έπειτα από εισήγηση της αρμοδίας Επιτροπής Αξιολόγησης ,
κατακυρώθηκε η προμήθεια στην εταιρεία ………………
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ………………………στο ΙΤΕ.
Αναλυτικότερα η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει να προμηθεύσει τα ………………………
όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης και περιλαμβάνονται στην
από ………………προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας, η οποία αποτελούν Παράρτημα Β
αυτής. Τα παραρτήματα Α και Β επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας συμβάσεως .
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα ……………………….από την
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας, ήτοι μέχρι την……………...
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Προσωρινή Παραλαβή εξοπλισμού
Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής. Ο εξοπλισμός θα
παραδοθεί στο ……………. του ΙΤΕ στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου σύμφωνα με την
προκήρυξη του διαγωνισμού και τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.
Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το ΙΤΕ για την ακριβή ημερομηνία και
ώρα παράδοσης του εξοπλισμού
Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει από την προμηθεύτρια εταιρία στην επιτροπή
παραλαβής του έργου.
Η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής του εξοπλισμού εντός 5 εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα ή παράλειψη ή μη συμμόρφωση προς τους όρους
της διακήρυξης ή της προσφοράς η επιτροπή παραλαβής γνωστοποιεί εγγράφως τις
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παρατηρήσεις της και τις κοινοποιεί στην προμηθεύτρια η οποία πρέπει να επανορθώσει το
ελάττωμα ή παράλειψη εντός…………….. Σε περίπτωση άρνησης της προμηθεύτριας να
επανορθώσει τα ελαττώματα ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία
ή σε περίπτωση μερικής ή ελλιπούς επανορθώσεως η επιτροπή δύναται κατά την κρίση της
να τάξει νέα προθεσμία στην προμηθεύτρια για να επανορθώσει ή να κηρύξει έκπτωτη αυτήν.

Οριστική παραλαβή του εξοπλισμού
Μετά την πάροδο .................................... από την ημερομηνία προσωρινής
αφού διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι όλος ο εξοπλισμός,
πλήρως στα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της διακήρυξης και της
εφόσον δεν υπάρξει έγγραφη αναφορά σε λειτουργικά προβλήματα, η
εξοπλισμού θα γίνει η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

παραλαβής και
ανταποκρίνεται
προσφοράς και
παραλαβή του

Μετάθεση χρονοδιαγράμματος
Με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών δύναται να μετατεθεί το χρονοδιάγραμμα του
έργου για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης τους ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Το μέρος που αιτείται την μετάθεση υποχρεούται να τεκμηριώνει το αίτημα του

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η προμηθεύτρια εταιρεία εγγυάται προς το ΙΤΕ ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους
όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πληροί όλες
τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται
οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή
κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες,
αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να
προδιαγραφούν από το ΙΤΕ κατά την εκτέλεση του Έργου.
Η προμηθεύτρια εγγυάται προς το ΙΤΕ ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του
καινούργιος.
Για χρονικό διάστημα............................... από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του
εξοπλισμού, που θα καλείται στο εξής «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας», η
προμηθεύτρια εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση για το ΙΤΕ. Ο εξοπλισμός νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη της
προμηθεύτριας από τη στιγμή της εγκατάστασής του. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της
εγκατάστασης και της οριστικής τους παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο
εγγύησης.
Η προμηθεύτρια εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισμού κατά την
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
Είναι υπεύθυνη για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά της έξοδα αποκατάσταση κάθε
ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή.
Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή
του συνόλου του εξοπλισμού, η προμηθεύτρια προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο
βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση του
ΙΤΕ.
Το ΙΤΕ πληροφορεί την προμηθεύτρια ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος
μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν η προμηθεύτρια δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς
καθυστέρηση, το ΙΤΕ μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από
τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη της προμηθεύτριας.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ‐ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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Η συνολική αξία της παραπάνω προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ανέρχεται
στο ποσό των ……………….ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Την προμηθεύτρια βαρύνουν οι φόροι, δασμοί, τα έξοδα μεταφοράς και κάθε μορφής έξοδα
ή δαπάνες προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία.
Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί …………………………………………….
Η καταβολή της αμοιβής γίνεται εντός 30 ημερών μετά την αποδοχή των εργασιών και την
έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων που θα εκδώσει η προμηθεύτρια εταιρεία θα
διενεργηθεί από το ΙΤΕ παρακράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το
Ν.2198/94.
Το ΙΤΕ θα εκδώσει ειδική προς τούτο βεβαίωση την οποία θα παραδώσει στην προμηθεύτρια.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η Προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ'
αριθμ…………………………………………………………………………
Εγγυητική
επιστολή
της
…………………………………………………………………………………….
ποσού …….ευρώ (…..€), (10% της συμβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.) που θα επιστραφεί
μετά την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού και την οριστική παραλαβή του και ύστερα από
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ ΙΤΕ σε περίπτωση παράβασης
κάποιου όρου της παρούσας ή της προσφοράς του προμηθευτή.
Β. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού κατά το χρονικό διάστημα της δωρεάν
συντήρησής τους (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική
παραλαβή του, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της
συμβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη συμβατική
περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου
εγγύησης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Η προμηθεύτρια δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΙΤΕ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η προμηθεύτρια διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων και των εξαρτημάτων τους
μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στο ΙΤΕ,
ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η προμηθεύτρια φέρει τον κίνδυνο για ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν
στο ΙΤΕ σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής
τους, υποχρεούμενη σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε αποκατάσταση ή, ακόμη
και αντικατάστασή τους. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών πραγμάτων ή εγκαταστάσεων
του ΙΤΕ και είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ή ζημίας που είναι δυνατόν
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να προξενηθεί κατά ή επ΄ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου. Μετά την Οριστική Παραλαβή ο
κίνδυνος μεταβιβάζεται στο ΙΤΕ.
Η προμηθεύτρια είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσω για την ασφάλεια
προσώπων και εξοπλισμού και είναι υπεύθυνη για κάθε σωματική βλάβη προσώπων ή
θάνατο προσωπικού του ΙΤΕ ή τρίτων ή εξοπλισμού που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή
επ΄ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτής ή σε
ελάττωμα του εξοπλισμού. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί
ασφαλισμένο το προσωπικό της στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Το ΙΤΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α)
Η προμηθεύτρια δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά
τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του ΙΤΕ.
β)
Η προμηθεύτρια εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την
άδεια του ΙΤΕ.
γ)
Η προμηθεύτρια
πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος της, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του
στοιχείων.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στην προμηθεύτρια της εκ
μέρους του ΙΤΕ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση το ΙΤΕ δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη
(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν το ΙΤΕ
γνωστοποιήσει εγγράφως προς την προμηθεύτρια ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία του ΙΤΕ λύση της Σύμβασης, η προμηθεύτρια υποχρεούται μετά
από αίτηση του ΙΤΕ:
α)
Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β)
Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το ΙΤΕ, όποιο
προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει στην κατοχή της καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά
έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως και οι συνεργάτες της πράξουν
το ίδιο.
γ)
Να παραδώσει στο ΙΤΕ κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα
ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή της, εγγυώμενης ότι και συνεργάτες της θα
πράξουν το ίδιο.
Το ΙΤΕ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση
προς την προμηθεύτρια μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Το ΙΤΕ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από την προμηθεύτρια αποζημίωση για κάθε ζημία
που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία
του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να
χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
Η προμηθεύτρια, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς το ΙΤΕ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα
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αποδεικτικά στοιχεία. Το ΙΤΕ υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από
λήψεως του σχετικού αιτήματος της προμηθεύτριας, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης
της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 13
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η προμηθεύτρια εταιρεία είναι ενήμερη για την υποχρέωση του ΙΤΕ να δημοσιοποιεί στοιχεία
της παρούσης σύμβασης σύμφωνα με το ν. 3861/2010 περί Ενίσχυσης της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτόδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» και
αποδέχεται την δημοσιοποίηση στο μέτρο και την έκταση που ο ως άνω νόμος απαιτεί.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ-∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, το ΙΤΕ και η προμηθεύτρια
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης
H παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενος
από δύο αντίτυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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