ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI
«ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ
ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ
(1) ΔΣΟ»

ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814
Αζήλα,14.11.13
ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο :
ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)
Γηεύζπλζε : νξβόινπ 24, T.K 116 36, Μεηο
Σει. : 210 9241993-6
Fax : 210 9241986
Πιεξνθνξίεο

:

Σκήκα

Πξνκεζεηώλ

θα.

Καγηά

Μάγδα

(εζση.

203)

&

Σκήκα

Μεραλνγξάθεζεο θ. Πξηλάξε Βαζίιε (259).

Σν ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ (ΚΔΘΔΑ), έρνληαο ππόςε ηηο
δηαηάμεηο :
1.

Σνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1729/1987 «Καηαπνιέκεζε ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθώλ,
πξνζηαζία ησλ λέσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν. 3204/2003 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 296/23-12-2003) θαη
θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 56 ηνπ Ν. 4139/2013 .

2.

Σεο ππ’ αξηζ. Α2β/νηθ. 3983/7-10-1987 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο, Πξόλνηαο θαη
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ «Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία, Γηνίθεζε ηνπ Κέληξνπ Θεξαπείαο
Δμαξηεκέλσλ Αηόκσλ (ΚΔΘΔΑ)» (ΦΔΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε
θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ απόθαζε ηνπ ηδίνπ Τπνπξγνύ ππ’ αξηζ. νηθ. 245/2-2-1994
(ΦΔΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπσο απηέο θσδηθνπνηεκέλεο ηζρύνπλ κε ηα άξζξα 40, 41, 42,
43 θαη 44 ηνπ Π.Γ. 148/2007.

3.

Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ»
(ΦΔΚ 19/Α’/95).

4.

Σνπ Ν. 2362/95 «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ θ.ιπ.».

5.

Σνπ Π.Γ. 118/07 «Καλνληζκόο πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Α΄ 150/10-7-2007).
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6.

Σν Π.Γ. 60/2007 πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο
2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ».

7.

Σνπ Ν. 3377/2005 «Αξρέο θαη Καλόλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ
αλάπηπμε βαζηθώλ

ηνµέσλ ηνπ εµπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέµαηα Τπνπξγείνπ

Αλάπηπμεο» (Φ.Δ.Κ. Α΄202/19-8-2005), άξζξν 35 (Καηαβνιή παξαβόινπ γα ηελ
άζθεζε έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ Κ.Π.∆.).
8.

Σνπ Ν. 2522/97 «∆ηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζύλαςεο
ζπµβάζεσλ δεµνζίσλ έξγσλ, θξαηηθώλ πξνµεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζύµθσλα µε
ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 178/8-9-1997).

9.

Σεο

ππ΄αξηζκ.2/45564/0026/31-07-2001

απόθαζεο

(ΦΔΚ1066/Β/10.8.2001)

ηνπ

Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Αύμεζε θαη νξηζκόο ζε επξώ ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ηνπ
άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ λ. 2362/95».
10. Σελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο κε Α.Π 4749/8.12.13.
Γηελεξγεί
Έξεπλα Αγνξάο γηα ηηο «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ
ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» [ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θύζεσο δαπαλώλ θαη
εμόδσλ ηνπ αλαδόρνπ παξαθξάηεζεο 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (άξζξν 3,
λ. 3580/2007), ΦΠΑ θ.ιπ.], όπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ην
ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ.
Ζ δηάξθεηα παξνρήο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από
ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο κε ηε δπλαηόηεηα παξάηαζεο απηήο έσο θαη έλα (1) έηνο.
Πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ κόλν γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ (δελ γίλνληαη δεθηέο
ηκεκαηηθέο πξνζθνξέο).
Γελ

επηηξέπεηαη

ε

ππνβνιή

ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. ε πεξίπησζε πνπ

ππνβιεζνύλ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε.
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Άξζξν 1

Αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο – ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο είλαη ε αλάδεημε θαηάιιεινπ αλαδόρνπ γηα ηηο «ΔΡΓΑΗΔ
ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ»», όπσο
πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ ηνπ παξόληνο, ην νπνίν απνηειεί θαη αλαπόζπαζην
κέξνο ηνπ, ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 13.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% θαη
πάζεο θύζεσο εμόδσλ θαη θξαηήζεσλ ).
Άξζξν 2

Γεκνζηόηεηα

Ζ Γηαθήξπμε, ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 118/07 θαη ην Π.Γ. 60/2007 θαη δεκνζηεύζεθε
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ (http://www.kethea.gr) ζηηο 15-11-2013.
Άξζξν 3

Παξαιαβή Γηαθήξπμεο & Αίηεζε - Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ

Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα απεπζύλεηαη ζην ΚΔΘΔΑ , νξβόινπ 24 Μεηο όζν δηάζηεκα
δηαξθεί ην δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη λα παξαιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν ηεο
Γηαθήξπμεο, είηε απηνπξνζώπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζίκσλ εκεξώλ θαη θαηά ηηο ώξεο 09:00-14:00.
Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ ζρεηηθό έληππν κε ηα ζηνηρεία
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (επσλπκία, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ) ή λα ηα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά, έηζη ώζηε ν Οξγαληζκόο λα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ πιήξε θαηάινγν όζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα
ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο

promitheies@kethea.gr.
Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη
δσξεάλ

θαη

ζε

ειεθηξνληθή

κνξθή

κέζσ

ηνπ

Γηαδηθηύνπ

ζηε

δηεύζπλζε

http://www.kethea.gr.
Άξζξν 4

Ζκεξνκελία – Σόπνο – Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Έξεπλα Αγνξάο

Ζ Έξεπλα Αγνξάο ζα δηεμαρζεί ζηηο 28 / 1 1 / 2 0 1 3 , εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11.:00 π.κ.,
ζην θηήξην ηνπ ΚΔΘΔΑ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό νξβόινπ 24, Μεηο.
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Ζ δηεμαγσγή ηεο Έ ξ ε π λ α ο Α γ ν ξ ά ο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από
ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο.
Άξζξν 5

1.

Καηάζεζε Πξνζθνξώλ

Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο κε
νπνηνδήπνηε ηξόπν ζην Πξσηόθνιιν ηνπ ΚΔΘΔΑ, επί ηεο νδνύ νξβόινπ 24 Μεηο, ην
αξγόηεξν κέρξη ηηο 11:00 π.κ, ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο.

2.

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ δελ ζα
γίλνληαη δεθηέο, ζα απνξξίπηνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ θαη ζα επηζηξέθνληαη σο
εθπξόζεζκεο.

3.

Ζ Τπεξεζία δελ θέξεη επζύλε γηα ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ, νύηε γηα νπνηαδήπνηε
θαζπζηέξεζε άθημεο απηώλ.

4.

Δθπξόζεζκε άθημε θαη πξσηνθόιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ
απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ, αθόκα θαη αλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο
γηα ηελ θαζπζηέξεζε.

Άξζξν 6

Γιώζζα δηαδηθαζίαο

Όια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά ησλ Πξνζθνξώλ ηεο παξνύζαο Έξεπλαο
Αγνξάο ζα ππνβιεζνύλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, άιισο ζα ππνβιεζνύλ ζπλνδεπόκελα από
λόκηκεο, επίζεκεο, ζύκθσλα κε ην ειιεληθό δίθαην, κεηαθξάζεηο ζηελ ειιεληθή. ε
πεξίπησζε αζπκθσλίαο ππεξηζρύεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Άξζξν 7

1.

Οη

Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ
πξνζθνξέο

ζπληάζζνληαη

ζύκθσλα

κε

ηνπο

όξνπο

ηεο

παξνύζαο

Γηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη απαξαηηήησο εληόο θαιά ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ
νπνίν εζσθιείνληαη δύν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη σο εμήο :
α.

ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη όια ηα
απαξαίηεηα

δηθαηνινγεηηθά θαη

ηελ Σερληθή

Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ

Αλαδόρνπ , όπσο απηά απαηηνύληαη από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε .
β.

ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν

νπνίνο πεξηέρεη ηα

ζηνηρεία

ηεο

Οηθνλνκηθήο

Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ, όπσο απηά απαηηνύληαη από ηελ παξνύζα
δηαθήξπμε.
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ε θάζε θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλώο :


Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ, ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ- ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ή
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ αληίζηνηρα.



Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Γηαθήξπμεο.



Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό.



Ζ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ.



Σα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ππνςεθίνπ (επσλπκία, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, ΑΦΜ ,
fax).

2.

Όιεο νη ζειίδεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ (έληππα, ζρέδηα
θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία) πξέπεη λα έρνπλ, κνλαδηαία αξίζκεζε ζειίδσλ.

3.

Όιεο νη ζειίδεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ κνλνγξάθνληαη
από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο.

4.

Γηα ηελ εύθνιε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζύληαμή ηνπο, ε ηάμε
θαη ε ζεηξά ησλ όξσλ ηεο Έξεπλαο Αγνξάο.

5.

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μύζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε
θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρόλ
δηόξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ
ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ.

6.

Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη ειιηπείο, ππό αίξεζε ή ζα
ζπλδπάδνληαη κε πξνϋπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο Έξεπλαο
Αγνξάο, δε ζα ιεθζνύλ ππόςε. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερόκελν ησλ πξνζθνξώλ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζπληνκνγξαθίεο γηα ηε δήισζε ηερληθώλ ή άιισλ ελλνηώλ, είλαη
ππνρξεσηηθό γηα ηνπο πξνζθέξνληεο όπσο ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθό ησλ
πξνζθνξώλ, λα αλαθέξνπλ ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηάο ηνπο.

7.

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ηεθκήξην όηη ν δηαγσληδόκελνο έρεη ιάβεη πιήξε
γλώζε απηήο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ ηεπρώλ ηεο Έξεπλαο Αγνξάο θαη γλσξίδεη
πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
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Άξζξν 8

Γηθαίσκα πκκεηνρήο

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ πιεξνί ηηο λνκηθέο, ηερληθέο
θαη νηθνλνκηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ θαη δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε
επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη επάξθεηα, θαζώο θαη ηθαλόηεηα θαη εμεηδίθεπζε ζε αληίζηνηρεο
ππεξεζίεο, κε απηέο πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ παξόληνο.
Άξζξν 9
ηνλ

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά

ζθξαγηζκέλν

θάθειν

κε

ηελ έλδεημε: «Γηθαηνινγεηηθά

πκκεηνρήο- Σερληθή

Πξνζθνξά», ζα πεξηιακβάλνληαη :
Α. Η. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο

1.

Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 κε ζεώξεζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο (ε εκεξνκελία ζεώξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε ηελ εκεξνκελία
θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ , ζε
πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο όηη:
Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο α) είλαη ζπλεπείο ζηελ
εθπιήξσζε ηόζν ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, όζν θαη ησλ ππνρξεώζεώλ
ηνπο πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκόζηνπ ηνκέα β) δελ έρνπλ απνθιεηζηεί από Έξεπλα
Αγνξάο ηνπ δεκνζίνπ, γ) δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε
ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο
ρξενθνπίαο, δ) όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, ε) όηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε,
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή/θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε,
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή/θαη ζε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζην άξζξν 99 ηνπ
Πησρεπηηθνύ Κώδηθα,
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θαζώο θαη όηη :
α) παξαηηνύληαη από θάζε αμίσζε ή/θαη δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο, γηα ηελ
νπνηαδήπνηε ελδερόκελε απόθαζε ηνπ ΚΔΘΔΑ ζρεηηθά κε ηελ αλαβνιή ή
αθύξσζε ή καηαίσζε ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο θαη
β)
2.

απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ηεο παξνύζαο.

Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο
ζ’ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο.

3.

Βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ ν αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζηελ Έξεπλα Αγνξάο κε
εθπξόζσπν.

4.

Σα

θαηά

πεξίπησζε

αλαγθαία

έγγξαθα ζύζηαζεο θαη εθπξνζώπεζεο, όπσο

ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο, από ηα νπνία λα
πξνθύπηεη:
 ε λόκηκε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνςεθίνπ


5.

ηα πξόζσπα πνπ δεζκεύνπλ ην λνκηθό πξόζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο.

ε πεξίπησζε πνπ :
α) ε πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ, ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν εθπξνζώπεζεο γηα ηελ ππνγξαθή.
β)

ε θαηάζεζε ή / θαη ε παξάζηαζε θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ δελ
γίλεηαη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Ννκηθνύ

Πξνζώπνπ, ηελ

θαηά

λόκν

αλαγθαία εμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ θαηαζέηνληα ή / θαη ηνλ παξηζηάκελν.

Α ΗΗ. Οη ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο :
1. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη ηνλ πίλαθα «ΑΠΟΓΔΓΔΗΓΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ
– ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ», πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλύεη όηη δηαζέηεη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε
εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πιηθνύ θαη
ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγώλ, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε.
Ζ εκπεηξία απηή ηεθκεξηώλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε πξσηνθόιισλ παξαιαβήο ή
βεβαηώζεσλ ή παξαζηαηηθώλ ηηκνιόγεζεο αληίζηνηρσλ έξγσλ.
Αληίζηνηρν Έξγν (ή έξγα) νξίδεηαη έλα Έξγν, πνπ αθνξά ζε ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ &
ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, θαη έρεη πξνϋπνινγηζκό κεγαιύηεξν
από ην 50% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ έξγνπ.
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΓΔΗΓΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ –ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ

Α/Α

ΑΠΟΓΔΚΣΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ (δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνύ ηνκέα)

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΑΠΟ ΈΧ

ΑΞΗΑ
ΤΜΒΑΖ
(ΜΔ Φ.Π.Α. )

ΤΜΒΑΔΗ
Δ ΗΥΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΘΔΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΝΑΗ/ΟΥΗ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
(ηειέθσλν
επηθνηλσλίαο,
νλνκαηεπώλπκν
ππεπζύλνπ)

1

2

3

4

5

6

2.

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη

λα

ππνβάιιεη ηα θάησζη, αλαθνξηθά

κε ηα γεληθά

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο ηνπ :
• Πξόζθαηε θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ
πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
• Τπεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηνπλ ζηελ Διιάδα άξηην γξαθείν θαη εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθό γηα ηελ παξνρή ησλ απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ πινπνίεζεο ηνπ
πξνθεξπζζόκελνπ έξγνπ.
εκεηώλεηαη όηη ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη, νπνηαδήπνηε από ηα
άηνκα έρνπλ αλαιάβεη ηηο ππνρξεώζεηο ζπληήξεζεο θαη ηα νπνία ην ΚΔΘΔΑ, κεηά από
έγγξαθε ηεθκεξησκέλε εηδνπνίεζε, δελ επηζπκεί λα ζπλερίζνπλ ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο.
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Β. Σερληθή Πξνζθνξά
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο εληόο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «Σερληθή
Πξνζθνξά» ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηεθκεξίσζε ηνπ ηξόπνπ ηθαλνπνίεζεο όισλ ησλ
πξνϋπνζέζεσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα A ηεο παξνύζαο
Γηαθήξπμεο (ηξόπνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ, πεξηγξαθή κεζόδνπ επόπηεπζεο,

θιπ).

Ζ

πξνζθόκηζε ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζεσξείηαη νπζηώδεο θαη απαξάβαηνο όξνο
θαη πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνζθνκηζζνύλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο αιιηώο
ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε .
πγθεθξηκέλα:
Απαηηνύληαη δύν (2) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ηνπ κερ/θνύ εμνπιηζκνύ θαη κέρξη 270 ώξεο
ηερληθήο ππνζηήξημεο κε παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ. Οη ώξεο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνϋπνζέηνπλ ηελ εμάληιεζε ηνπο.
Σν ΚΔΘΔΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αύμεζεο κέρξη 30% ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαηά
ηελ αλάζεζε ή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ &
Τπεξεζηώλ.
Ζ Σερληθή Πξνζθνξά δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη όξνπο.
Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζα είλαη κνλνγξακκέλε ζε όια ηα θύιια θαη ππνγεγξακκέλε ζην
ηέινο.

Άξζξν 10

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά

Α. ΓΔΝΗΚΑ

1.

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γίλεηαη κε ζπκπιήξσζε, από ηνλ πξνζθέξνληα, ηνπ έληππνπ
ππνινγηζκνύ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πίλαθαο Η) ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β΄
ηνπ παξόληνο ηεύρνπο θαη είλαη ππνρξεσηηθή επί πνηλή απνθιεηζκνύ.

2.

Ζ ηηκή κνλάδνο αλαγξάθεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αξηζκεηηθά. Ζ ζπκπιήξσζε
ηνπ εληύπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα αθνξά κόλν αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη δελ
επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή όξσλ, ζρνιίσλ θ.ι.π., επί πνηλή απνθιεηζκνύ.

3.

Οη ηηκέο ζα δίλνληαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα αλαγξάθεηαη δε ην πνζνζηό Φ.Π.Α. επί ηνηο (%),
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ζην νπνίν ππάγεηαη ε ππό πξνκήζεηα ππεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη
εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηόο ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Δπηηξνπή.
4.

Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

5.

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ
ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ ζε μέλν λόκηζκα ζα απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο.

6.

Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο άλσ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απηνύ δελ επηηξέπνληαη.

7.

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ

όξν

αλαπξνζαξκνγήο ηεο

ηηκήο,

απνξξίπηνληαη σο

απαξάδεθηεο.
8.

Γηα ηε ζύληαμε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ λα
ιάβνπλ ππόςε ηνπο όηη ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο όιεο ηηο
πξνβιεπόκελεο λόκηκεο απνδνρέο

9.

Δάλ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό νη πξνζθνξέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο,

ζα

εμεηαζηνύλ νη ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνζθνξώλ πξηλ απνθαζηζζεί ε θαηαθύξσζε ηεο
Έξεπλαο Αγνξάο. Γηα ην ζθνπό απηό ε Δπηηξνπή ζα δεηήζεη από ηνλ πξνζθέξνληα λα
παξάζρεη εγγξάθσο ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο .
10. Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζθνξώλ ηεο παξνύζαο
Έξεπλαο Αγνξάο λα θαιέζεη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη
δηεπθξηλίζεσλ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα δηαθνξνπνηνύλ ηελ αξρηθή πξνζθνξά
ηνπο.
11. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ δελ πεξηιακβάλνληαη αληαιιαθηηθά,
εμαξηήκαηα θαη αλαιώζηκα πιηθά ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ δηαπηζηώλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν
ηνπ ηερληθνύ όηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ.

Β. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ
Οη ηηκέο ηζρύνπλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηε Αηηηθήο .
Γηα απνζηάζεηο πέξαλ ησλ 30 ρηιηνκέηξσλ κέρξη ηνπ νξίνπ ηνπ λνκνύ Αηηηθήο, ρξεώλεηαη επί
πιένλ δαπάλε κεηαθίλεζεο 1,80 € αλά ρηιηόκεηξν.
Ζ ηηκνιόγεζε ζα γίλεηαη αλά δίκελν. Ζ πιεξσκή ηνπ δηκεληαίνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη κεηά
ηνλ έιεγρν ησλ service reports επνκέλσο ε ζεκαζία ηνπο είλαη θαζνξηζηηθή.
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Άξζξν 11

1.

Σηκή Πξνζθνξάο

Οη ηηκέο πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ, δελ
ππόθεηληαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία. Θα
ηζρύνπλ δε θαη ζα δεζκεύνπλ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο.

2.

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν

αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο,

απνξξίπηνληαη σο

απαξάδεθηεο.
3.

ηηο πξνζθεξόκελεο ηηκέο ηνπ αλαδόρνπ ζα πεξηιακβάλνληαη θόξνη, θξαηήζεηο ππέξ
ηξίησλ, θξάηεζε 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (Ν. 3580/2007),
επηβαξύλζεηο ηνπ αλαδόρνπ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, έμνδα κεηαθηλήζεσλ, θαη όιεο
νη λόκηκεο επηβαξύλζεηο, θαζώο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλόλ
πξαγκαηνπνηήζεη ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.

Άξζξν 12

Σξόπνο Πιεξσκήο – Έθδνζε ηηκνινγίσλ

Α.
α.

Γηα ηελ εμόθιεζή ηνπ ν Αλάδνρνο εθδίδεη θάζε δίκελν ελλέα (9) μερσξηζηά ηηκνιόγηα,
ύςνπο αλάινγνπ κε ηηο πξνζθεξόκελεο ζην θάζε Θεξαπεπηηθό Πξόγξακκα εξγαζίεο, θαη
ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ.

β.

Καηαζέηεη βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, πνπ λα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ηεο
πιεξσκήο,

γ.

Καηαζέηεη βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, πνπ λα ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ηεο
πιεξσκήο,

δ.

Καηαζέηεη αληίγξαθα ηεο ειεθηξνληθήο θόξκαο θαηαγξαθήο ησλ επηζθέςεώλ ηνπ.

Β.
Ζ εμόθιεζε ηνπ θάζε

δηκεληαίνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα όιεο

ηηο

πξαγκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο, ζα γίλεηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ παξαιαβή
ηνπ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο, θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ην
αληίζηνηρν ινγηζηήξην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΚΔΘΔΑ, κε θαηάζεζε ζε Σξαπεδηθό ινγαξηαζκό
ηνπ Αλαδόρνπ ( θαηά πξνηίκεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο).
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Άξζξν 13
1.

Ηζρύο πξνζθνξώλ

Οη πξνζθνξέο ζην ζύλνιό ηνπο, ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα
εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο
Αγνξάο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

2.

Αλ πξνθύςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απεπζύλεη εξώηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαγσληδόκελνπο,
αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Οη ζπκκεηέρνληεο
νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. Αλ δελ απαληήζνπλ
ζεσξείηαη όηη δελ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε θαη δελ ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζηελ Έξεπλα
Αγνξάο. ε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη

ηελ

αηηνύκελε

παξάηαζε,

πξέπεη

λα

αλαλεώζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρύνπλ.
3.

Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο,
κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί θάπνηνο από ηνπο
ππνςήθηνπο Αλαδόρνπο, ην ΚΔΘΔΑ δύλαηαη κε απόθαζή ηνπ λα ηνπ επηβάιεη θπξώζεηο
θαη εηδηθόηεξα: Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε.

4.

Πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ κόλν γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ (δελ γίλνληαη δεθηέο
ηκεκαηηθέο πξνζθνξέο). Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. ε
πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνύλ, δελ ιακβάλνληαη ππόςε.

Άξζξν 14

Γηάξθεηα ύκβαζεο – Παξάηαζε ύκβαζεο – Αλαζεώξεζε ηηκήκαηνο

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) εκεξνινγηαθνύο κήλεο από
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ε έλαξμε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ μεθηλά από ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηελ ύκβαζε έσο θαη έλα (1) έηνο κε
ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο.
Ζ ηηκή πξνζθνξάο δελ ππόθεηηαη ζε θακηά αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε
ιόγν ή αηηία, ζα ηζρύεη θαη ζα δεζκεύεη ηνλ αλάδνρν θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζύκβαζεο θαη κέρξη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο.
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Άξζξν 15

Γηαδηθαζία παξαιαβήο - Απνζθξάγηζεο - Αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ

1. Απνζθξάγηζε

πξνζθνξώλ

-

Έιεγρνο

δηθαηνινγεηηθώλ

θαη

ηερληθώλ

πξνζθνξώλ
Ζ Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο αθνύ παξαιάβεη όιεο ηηο πξνζθνξέο πξνρσξάεη ζηε
δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο. ην ζηάδην απηό ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο αξηζκεί,
κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ θαη ειέγρεη αλ
ππάξρνπλ,

ζε

θάζε

«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ

θπξίσο

θάθειν,

δύν

ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ

ππνθάθεινη

ΠΡΟΦΟΡΑ»

κε
θαη

ηελ

έλδεημε

«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη απαηηνύκελνη ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ
απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο ππνθάθεινη
παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία.
Καηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηεο Έξεπλαο Αγνξάο απνζθξαγίδεη ην θάθειν
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη όια
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηό θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά αλά
θύιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθό ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηνύο. Οη
θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη
ζθξαγίδνληαη από ην παξαπάλσ όξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ηελ ώξα πνπ ζα νξηζζεί από ηελ πξόζθιεζε.
Ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ έρνπλ δηθαίσκα νη ππνςήθηνη λα
ιάβνπλ γλώζε ησλ πξνζθνξώλ ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ, παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο ζε θιεηζηή πιένλ δηαδηθαζία ειέγρεη ηελ
νξζόηεηα θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζώο θαη ην
πεξηερόκελν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη εάλ ηθαλνπνηνύλ
ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζην Πξαθηηθό
ηεο.
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο θαη εθόζνλ παξαζηεί αλάγθε, κπνξεί λα
θαιέζεη ηνπο Πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ ηηο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηα ππνβιεζέληα
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξνύζαο θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο.
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2

Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθώλ
πξνζθνξώλ, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο θαιεί ηνπο δηαγσληδόκελνπο ησλ νπνίσλ νη
ηερληθέο πξνζθνξέο δελ απνθιείζζεθαλ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ.
Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρώξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνύλ λα
παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο ή κε λόκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηό ην ζηάδην ηεο Έξεπλαο
Αγνξάο. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο κνλνγξάθεη θαηά
θύιιν ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε

ησλ

νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ.
Ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ έρνπλ δηθαίσκα νη ππνςήθηνη λα
ιάβνπλ γλώζε ησλ πξνζθνξώλ ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ, παξνπζία ηεο
Δπηηξνπήο.
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Έξεπλαο Αγνξάο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ειέγρεη
ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ην βαζκό
ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή
ζπληάζζεη ηνλ ηειηθό πίλαθα θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηε θζίλνπζα ζεηξά,
από ηνλ νπνίν πξνθύπηεη ν πξνηεηλόκελνο από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή.
Δάλ ζην Γηαγσληζκό νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο γηα ηελ αλάζεζε είλαη αζπλήζηζηα
ρακειέο, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιόγεζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο πξηλ ηελ
απνδνρή ηεο. Ζ εμαθξίβσζε ηεο ζύλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή
δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). Μεηά
ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή ηεο Έξεπλαο
Αγνξάο απνθαζίδεη ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ηεο Πξνζθνξάο απηήο,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007.
Γηα λα νινθιεξώζεη ην έξγν ηεο, ε Δπηηξνπή ηεο Έξεπλαο Αγνξάο κπνξεί λα
επηθνηλσλεί γξαπηά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο.
Σν ζηάδην απηό ηεο Έξεπλαο Αγνξάο νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε ηνπ Πξαθηηθνύ, ην
νπνίν

πεξηιακβάλεη ηα

ζηνηρεία

ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη

πξνζθνξά, ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηνλ
έιεγρν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη
ηειηθό πίλαθα θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ηε θζίλνπζα ζεηξά.

Σελίδα 14 από 26

Άξζξν 16

Γηεπθξηλήζεηο

1. Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή δύλαηαη λα δεηήζεη από ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν δηεπθξηλήζεηο επί
ηνπ ζπλόινπ ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ηνπ
παξόληνο άξζξνπ.
2. Ζ Δπηηξνπή ζα ελεξγεί κε γλώκνλα ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο όισλ ησλ
ππνςεθίσλ αλαδόρσλ.
3. ε θακία πεξίπησζε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη ζην πιαίζην ησλ
δηεπθξηλήζεσλ λα ηξνπνπνηεί νπζηώδεηο όξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
4. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθηόο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ
ηεθκεξίσζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηεο επάξθεηάο ηνπ.
5. Αλ γηα ζνβαξό ιόγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνύληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, κπνξεί λα απνδεηθλύεη ηελ νηθνλνκηθή θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν ε Αλαζέηνπζα
Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα σο πξόζθνξν.
6. ηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιώζζα άιιε, εθηόο ηεο ειιεληθήο, ζα
ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
Άξζξν 17

Απόξξηςε πξνζθνξώλ

ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ε νπνία :

1.

Δίλαη αόξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη
αηξέζεηο.

2.

Απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξόηαζε πνπ θαηά ηελ
θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Έξεπλα Αγνξάο εμνκνηώλεηαη κε αληηπξνζθνξά.

3.

Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζύλνιό ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα
ηνπ έξγνπ.

4.

Αθνξά ζε κέξνο κόλνλ ηνπ έξγνπ, θαη δελ θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ
ππεξεζηώλ ηνπ έξγνπ.

5.

Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα ζρεηηθά
θεθάιαηα ηεο παξνύζαο.

6.

Γελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά.

7.

Γελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή, ή/ θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.

8.

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ.
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9.

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά ρακειή ζύκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ π.δ.
60/2007 θαη ηεξεζεί ε αλάινγε δηαδηθαζία.

10. Οξίδεη ρξόλν παξνρήο ππεξεζηώλ κεγαιύηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηελ παξνύζα.
11. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο νξίδεηαη κηθξόηεξνο ησλ 120 εκεξώλ από ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
12. Παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο
νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο
δηαθήξπμεο.
13. Γελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο, όπνπ απηνί
αλαθέξνληαη.

Άξζξν 18

Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο Έξεπλαο Αγνξάο - Τπνγξαθή ύκβαζεο

Ο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενύηαη λα
πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε
εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο.
Ζ ύκβαζε

θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή

γιώζζα

κε

βάζε

ηνπο όξνπο πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ, όπσο έγηλε απνδεθηή
θαηά ηελ Καηαθύξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη όξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερόκελν
ηεο παξνύζαο.
Αλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ηε ύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη
ζε βάξνο ηνπ επέξρνληαη νη ζπλέπεηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα κε ηελ νξηδόκελε ζε
απηήλ δηαδηθαζία.
Σν θείκελν ηεο ύκβαζεο θαηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηόο
θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκώλ.
Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη κε Απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ύζηεξα από γλσκνδόηεζε
ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο.
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ
δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ιόγν.
Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά από ηε ύκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε
πεξίπησζε πνπ αλαθύςνπλ αληηθξνπόκελνη / αληηθαηηθνί όξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία
ηεο ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ζεηξά ε παξνύζα Γηαθήξπμε, ε Απόθαζε Καηαθύξσζεο
θαη ε Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ.
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Άξζξν 19

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη
θαηά ηελ ππνγξαθή , εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο, ην ύςνο ηεο
νπνίαο

αληηζηνηρεί

ζε

πνζνζηό

10%

επί

ηνπ

ζπκβαηηθνύ

ηηκήκαηνο,

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κελώλ κεηά ηε ιήμε ηεο
ζύκβαζεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ύκβαζεο θαη εθόζνλ δελ εθθξεκεί νπνηαδήπνηε αμίσζε ηεο
Τπεξεζίαο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη από πηζησηηθά ηδξύκαηα ή άιια λνκηθά
πξόζσπα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα.

Άξζξν 20

Δπζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά
κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.
Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη ππεύζπλν έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο
ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο. Γηα νπνηνδήπνηε
πξόβιεκα πξνθύςεη ζα ελεκεξώλεηαη άκεζα ν ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Οξγαληζκνύ θαη ζα πξέπεη λα ην αληηκεησπίζεη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ν κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό, γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ύκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ
πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενύηαη κόλνο απηόο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ν κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ έγθαηξε θαη
θαλνληθή θαηαβνιή ησλ θαηά λόκν απνδνρώλ θαη επηδνκάησλ ηνπ πξνζσπηθνύ, γηα ηηο
αζθαιίζεηο ζηα πξνβιεπόκελα

λόκηκα αζθαιηζηηθά

ηακεία,

γηα πιήξε

αζθάιηζε

πεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο θαηά ηνπ θηλδύλνπ εμ αηπρεκάησλ, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
νηθείσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, έμνδα θαη γεληθόηεξα θάζε θόζηνο πνπ αθνξά ην
απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό.
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Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο, αζηηθά θαη πνηληθά γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα
ή ηξαπκαηηζκό ή βιάβε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οξγαληζκνύ ή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, πνπ ζα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ή εμ’ αηηίαο ηνύηνπ,
ηπραία ή από ππαηηηόηεηα απηνύ ή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη ησλ ελ γέλεη πξνζηεζέλησλ ηνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε λα απνηξέςεη ηελ πξόθιεζε
αηπρήκαηνο.
Ο αλάδνρνο ζα επζύλεηαη απόιπηα γηα θάζε δεκηά ή βιάβε, ε νπνία ζα ζπκβεί θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ή επ’ επθαηξία απηώλ ζε πξάγκαηα, εγθαηαζηάζεηο, έπηπια, κεραλέο
θαη νπνηαδήπνηε θύζεο θαη είδνπο ζπζθεπέο, ηνίρνπο, δάπεδα, θαη γεληθά ζε θάζε εμάξηεκα
ή παξάξηεκα ηνπ θηηξίνπ, πνπ αλήθεη ζηνλ Οξγαληζκό, είηε ζηνπο ππαιιήινπο ηνύηνπ είηε ζε
νπνηνδήπνηε ηξίην. Ο αλάδνρνο

ζα ππνρξενύηαη, πεξαηηέξσ ζηελ πιήξε θαη έγθαηξε

απνθαηάζηαζε ησλ σο άλσ δεκηώλ.
Όιεο νη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο απνθηά θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο ή νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε απηήλ, (εθεμήο θαινύκελεο «Πιεξνθνξίεο») ζα
ηεξνύληαη εκπηζηεπηηθέο θαη δελ ζα θνηλνινγνύληαη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην νύηε ζα
ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ Αλάδνρν κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν εθηόο από απηόλ πνπ
αθνξά ζηνλ ζθνπό ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηεο παξνύζαο.
Άξζξν 21

Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία

Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη από ην παξόλ, εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ
δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά.
Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά,
πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο.
Δπί

δηαθσλίαο,

ζπγθεθξηκέλα

ηα

θάζε

δηαθνξά

Γηθαζηήξηα

ζα

Αζελώλ,

ιύεηαη

από

εθαξκνζηέν

ηα

Διιεληθά

δε

δίθαην

Γηθαζηήξηα

είλαη

πάληνηε

θαη
ην

Διιεληθό.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Α’

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΚΔΘΔΑ
o νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Γ.
Αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ :
1. Γύν (2) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ . Ζ θάζε πξνιεπηηθή
ζπληήξεζε πξνγξακκαηίδεηαη από θνηλνύ κεηαμύ ηνπ ΚΔΘΔΑ θαη ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζε
θάζε πεξίπησζε ε 1ε ζα νινθιεξσζεί εληόο ησλ δύν πξώησλ κελώλ από ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο θαη ε 2ε κέρξη ηελ παξέιεπζε νθηώ κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.
Θα πεξηιακβάλεη :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο θαηαγξαθήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ΚΔΘΔΑ
ρξεζηκνπνηώληαο ην ειεθηξνληθό αξρείν πνπ ήδε δηαζέηεη ν νξγαληζκόο (ηειεπηαία
έθδνζε επηέκβξηνο 2012). Ζ πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ ηνπ αξρείνπ απνηππώλεηαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε’. Σν αξρείν ζα απνζηαιεί ζην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο ειεθηξνληθά
από ηνλ Αλάδνρν.
Έιεγρνο δηαζέζηκνπ ρώξνπ δίζθνπ θαη θαζαξηζκόο από πξνζσξηλά αξρεία.
Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ θπζηθώλ ζπλδέζεσλ (νζόλε, πιεθηξνιόγην,
εθηππσηήο , δίθηπν)
Έιεγρνο ηνπ event Viewer γηα critical events.
Έιεγρνο ησλ log files γηα ηνύο-spyware
Έιεγρνο γηα ελεκεξσκέλα Windows, antivirus
Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο κε επηηξεπηώλ πξνγξακκάησλ

Ο Αλάδνρνο ζα ζπκπιεξώλεη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ειεθηξνληθή θόξκα θαηαγξαθήο
επίζθεςεο ζηηο θαηά ηόπνπο Μνλάδεο ηνπ ΚΔΘΔΑ(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ ).
2. ε πεξίπησζε βιάβεο, θαη κεηά από ηειεθσληθή ή έγγξαθε (fax ή mail) εηδνπνίεζε ηνπ
Αλαδόρνπ από ηελ πιεπξά ηνπ ΚΔΘΔΑ, ν αλάδνρνο εληόο δύν (2) σξώλ από ηελ σο άλσ
θιήζε ππνρξενύηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππάιιειν ηνπ νξγαληζκνύ πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ θιήζε, λα δηαπηζηώζεη ηελ ηπρόλ βιάβε θαη λα μεθηλήζεη ε
δηαδηθαζία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ηειεθσληθή
ππνζηήξημε δελ είλαη δπλαηή ή απνηειεζκαηηθή ν αλάδνρνο ζα ζηείιεη εμεηδηθεπκέλν
ζπλεξγάηε ζηνλ ρώξν πνπ βξίζθεηαη ν πξνβιεκαηηθόο εμνπιηζκόο ην αξγόηεξν εληόο
κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο από ηελ ιήςε ηεο θιήζεο. Δθόζνλ ε έθηαθηε επίζθεςε αθνξά
εγθαηάζηαζε λένπ εμνπιηζκνύ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εξγαζίεο πνπ
αλαθέξνληαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’. Μεηά ην ηέινο ηεο επίζθεςεο, ν Αλάδνρνο ζα
ζπκπιεξώλεη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή θόξκα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ’.
Γελ επηηξέπεηαη ε απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ ΚΔΘΔΑ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Β’

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΗΝΑΚΑ Η

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΚΟΣΟ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ
ΧΡΧΝ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ

ΚΟΣΟ ΧΡΑ

€

270

€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΔΠΗΚΔΦΖ

€

2

€

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ

€

ΦΠΑ (23%)

€

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ

€
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΔΘΔΑ (ΑΣΣΗΚΖ)

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΡΗΟΤ

ΑΡΗΘΜΟ
ΖΤ

ΑΡΗΘΜΟ
ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ

ΓΟΜΖΜΔΝΖ
ΚΑΛΧΓΗΧΖ
(Ν/Ο)

ΚΔΘΔΑ-ΑΛΦΑ

ΥΑΡΒΟΤΡΖ-1,ΜΔΣ

11

6

ΝΑΗ

ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ
ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ
ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ
ΚΔΘΔΑ ΓΗΑΒΑΖ

ΗΘΑΚΖ 42
Γ ΔΠΣΔΜΒΡΖ 176
Φπιήο 217
ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 29

7
3
5
8

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΚΔΘΔΑ MOSAIC

MAΓΝΖΗΑ 28 & ΕΟΛΗΧΣΖ 2

8

ΝΑΗ

ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ
ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ
ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ

ΦΛΧΡΗΝΖ 15
ΑΜΟΡΗΟΤ 4
ΦΤΛΖ 150
ΓΔΓΛΔΡΖ 2 & Λ.
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ

15
3
7
20
11 +2
LAPTOP
16
6
1

10
5
1

ΝΑΗ
ΝΑΗ

1

1

11 + 2 laptop

7

NAI

12 + 5 laptop

8

NAI

1

1

ΝΑΗ

11

9

ΝΑΗ

9

5

ΟΥΗ

ΚΔΘΔΑ ΣΡΟΦΖ
ΚΔΘΔΑ ΔΞΔΛΗΞΗ
ΚΔΘΔΑ ΔΞΔΛΗΞΗ
ΚΔΘΔΑ ΔΞΔΛΗΞΗ
ΚΔΘΔΑ ΔΝΓΡΑΔΗ
ΚΔΘΔΑ ΔΝΓΡΑΔΗ

ΔΜΜ.ΜΠΔΝΑΚΖ 84 - ΑΘΖΝΑ
ΚΟΤΜΟΤΝΓΟΤΡΟΤ 28 ΑΘΖΝΑ
ΑΘΖΝΑ 47 - ΗΛΗΟΝ
ΓΡΟΟΠΟΤΛΟΤ 41, 43 &
ΣΖΝΟΤ, ΑΘΖΝΑ
ΟΛΧΜΟΤ 2 & ΟΛΧΜΟΤ 3,
ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ

ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ

ΔΤΠΛΟΗΑ 32 ΠΔΗΡΑΗΑ

8

4

ΝΑΗ

ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ

ΓΗΣΟΜΟΤ 68 ΠΔΗΡΑΗΑ

4

2

ΝΑΗ

ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ

ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 93
ΠΔΗΡΑΗΑ

9

7

ΝΑΗ

ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ

ΚΟΛΟΛΟΣΡΧΝΖ 93
ΠΔΗΡΑΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ICT

9

0

NAI

ΚΔΘΔΑ ΝΟΣΟ & ΔΞΑΝΣΑ

ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ 63 ΠΔΗΡΑΗΑ

4

4

ΟΥΗ

ΠΑΡΔΜΒΑΖ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ

ΒΑΛΣΔΣΗΟΤ 37
ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ 67
ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΡΑΦΖΝΑ

11
3
14

8
3
7

ΝΑΗ
ΟΥΗ
ΟΥΗ

ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΗΡΖ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΔΘΔΑ

ΜΑΓΝΖΗΑ 29 (ΥΟΛΔΗΟ)

21 + 3 laptop

7

ΝΑΗ

ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΗΡΖ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΔΘΔΑ

Λ. ΜΔΟΓΔΗΧΝ 254

6

4

ΝΑΗ
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ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΔΘΔΑ

ΣΑΜΑΓΟΤ 7

16 + 3 laptop
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255
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’
ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΧΝ ΖΤ
1.

Ο ζθιεξόο δίζθνο θάζε ππνινγηζηή ζα ρσξηζηεί ζε 2 partitions ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο πνπ ζα δίλνληαη θαηά πεξίπησζε από ην Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο.

2.

Γεκηνπξγία θαθέινπ My_Documents ζην D:\.

3.

Γεκηνπξγία θαθέινπ System ζην D:\.

4.

Ρύζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Office ώζηε ζην άλνηγκα θαη ζηελ απνζήθεπζε ησλ
εγγξάθσλ
λα
παξαπέκπεη
ηνλ
ρξήζηε
ζην
My_Documents.

5.

Ρύζκηζε ηνπ Outlook έηζη ώζηε ην Personal Folder (.pst ) όπσο θαη ηα archive ηνπ
ρξήζηε
λα
βξίζθεηαη ζην
θάθειν
email κέζα
ζην
My_Documents.

6.

Όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα , απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζίαο ιήςεο backup (ζα
πξνεγεζεί
επηθνηλσλία
κε
ην
Σκήκα
Μεραλνγξάθεζεο).

7.

Σν antivirus πξέπεη λα ξπζκίδεηαη έηζη ώζηε λα γίλεηαη απηόκαηε ελεκέξσζε θάζε κέξα
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ώξα κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ ρξήζηε, όπσο θαη ξύζκηζε γηα
FULL
SYSTEM
SCAN
κηα
θνξά
ηελ
εβδνκάδα.

8.

Γηα ηελ πξνζηαζία από Adware θαη Spyware πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζε ηνπ
malwarebytes
free
edition.

9.

Μέζσ ηνπ Internet Explorer ή ηνπ Firewall Windows λα απνηξαπεί ε πξόζβαζε /
εγθαηάζηαζε
πξνγξακκάησλ
TORRENT
δηαθόξσλ
DOWNLOADERS
(youtubedownloader θ.α.),TOOLBARS ησλ browsers (εθηόο google,bing,yahoo),
MESSΔNGER
θιπ

10. Πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην option ησλ windows ζην control panel γηα automatic
updates, λα είλαη ξπζκηζκέλν θαζεκεξηλά θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ώξα θαη ην download θαη
ην
install
λα
γίλεηαη
ρσξίο
ηελ
επέκβαζε
ηνπ
ρξήζηε.
11. Σα Windows πξέπεη λα έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν ην ελζσκαησκέλν Firewall ζην control
panel.
12. Ζ ιήςε-απνζηνιή αιιεινγξαθίαο λα γίλεηαη κόλν κέζσ ηνπ Ms Outlook θαη όρη Outlook
Express.
13. Δγθαηάζηαζε
ηνπ
TeamViewer
πνπ
ζα
γίλεηαη
download
από
http://itkethea.wordpress.com/ (νδεγίεο αλαιπηηθέο ζα δίλνληαη θαηά πεξίπησζε από ην
Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο).
14. Αθνύ ην pc είλαη full updated θαη έρεη ειεγρζεί από ηνύο θαη spyware ιακβάλεηαη image
ηνπ C:\ ζε αξρείν ην νπνίν απνζεθεύεηαη ζην D:\System. To image ζα δεκηνπξγείηαη είηε
κε acronis είηε κε ghost.
15. ην ηειηθό ζηάδην θαη αθνύ έρεη νινθιεξσζεί ε δηακόξθσζε ησλ pcs, ησλ ξπζκίζεσλ γηα
ην δίθηπν, internet θαη mail, λα πξνζηεζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ΖΤ ζην αξρείν excel
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε’
Γηα ηνλ εμνπιηζκό

Μνλάδα

Γηεύζπλζε

CPU

Θέζε
Δξγαζίαο

RAM

Ολνκαηεπώλπκν
Υξήζηε

HDD

NEO
Computer
Name

IP
ADDRESS

Serial
Number
Ζ/Τ

Computer
Name

MAIL
ACCOUNT

MS
WINDOWS
KEY

TeamViewer
ID

Έθδνζε
Windows

MS
OFFICE
CD
KEY

Έθδνζε
Office

Παξαηεξήζεηο

Γηα ηελ δηθηύσζε

ΓΟΜΖΜΔΝΖ
ΚΑΛΧΓΗΧΖ
(ΝΑΗ/ΟΥΗ)

PATCH PANEL
ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

ΑΡΗΘΜΟ
ΚΔΝΧΝ
ΘΔΔΧΝ

ROUTER / MODEM
ΜΟΝΣΔΛΟ

SERIAL
NUMBER

SWITCH / HUB
ΜΟΝΣΔΛΟ

SERIAL
NUMBER

ΑΡΗΘΜΟ
ΘΔΔΧΝ

ΑΡΗΘΜΟ
ΚΔΝΧΝ
ΘΔΔΧΝ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ /ΦΡΑΓΗΓΑ

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ
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