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   ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ       ΑΓΟΣ 31/07/2019 
    ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ         Α.ΔΙΑΚ. : 21 
    6θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ 
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 
    ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ  

ΚΟΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231  
Δ/νςθ Διοικθτικοφ  
Τμιμα Οικονομικό  
Γραφείο Ρρομθκειϊν 
Ρλθροφορίεσ: Ρ.ΞΑΝΘΙΟΥ  
Τθλ.2751360172 
Fax: 2751360170  
e-mail: promithies@gna.gr 

 

          Δ Ι Α Κ Θ  Υ Ξ Θ 
 

             ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ (Σ.Θ.Δ.Ε.), 
ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΥΡΟΓΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ Ν.Μ.ΑΓΟΥΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
16.740,00€ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Ρ.Α. ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ 
ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΘ ΒΕΛΤΙΣΤΘ ΣΧΕΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ - ΤΙΜΘΣ 
 
 

            ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ –Ν.Μ.  Άργουσ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικόσ  Διαγωνιςμόσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ –τιμισ 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Θμερομθνία : 21-08-2019 
Θμζρα: ΤΕΤΑΤΘ  Ϊρα: 12:00 π.μ . 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ –Ν.Μ. Άργουσ 
ΚΟΙΝΘΟΥ 191 ΑΓΟΣ Τ.Κ.21231 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΩΝ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΕΓΓΑΦΩΝ (Σ.Θ.Δ.Ε.), 
ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΥΡΟΓΑΦΩΝ  
ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Κωδικόσ Αρικμοφ Εξόδου (ΚΑΕ) ΚΑΕ  7123 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 48213000-4 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 
 
16.740,00€ ΜΕ ΦΡΑ 
 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ διάρκεια του ζργου είναι τζςςερισ (4) μινεσ από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 
 

mailto:promithies@gna.gr
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Ζχοντασ υπόψθ: 
 
Τισ διατάξεισ όπωσ ιςχφουν μζχρι ςιμερα: 
 
1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ όπωσ ιςχφουν ζωσ 
ςιμερα. 
 
2. Του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134Αϋ/18-06-2007) «Ρρομικειεσ φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ 
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
 

3. Του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41Αϋ/01-03-2012) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ τθσ εκνικισ οικονομίασ». 
 

4. Του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Αϋ/05-08-2016)  «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»  
 

5. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α'/26-03-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 
 

6. Τθσ παρ. Η του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Αϋ/09-05-2013) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ)». 
 
7. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α'/28-06-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 
 

8. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Αϋ/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα 
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 
 

9. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α’/07-11-2000) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ». 

10.Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α'/09-03-1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 

 

11. Σοσ Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α'/11-07-2014) άρθρο 47 Παραηηρηηήριο ηιμών (περί νομιμοποίηζης δαπανών). 

 

12. Του Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25Α'/03-03-1993) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα». 

13. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α’/15-09-2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…». 
 

14. Του Ρ.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34Α’/23-03-2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία». 
 

      15. Τθν υπ’ αρικμ. ΔΥ7/2480/94 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρερί Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αφορά τα 
Ιατροτεχνολογικά Ρροϊόντα (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94). 

 

       16. Του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία 
τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) 
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από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016)-Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ 
του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

 
 17. Του Ν.4440/2014 (ΦΕΚ 224 Α’/02-12-2016) άρ.24 «Θλεκτρονικι διαδικαςία ζκδοςθσ και διακίνθςθσ       

διοικθτικϊν πράξεων και εγγράφων ςτο δθμόςιο τομζα». 
 
  18. Του Ρ.Δ. 25/2014 (ΦΕΚ 44Α’/25-02-2014) Κεφάλαιο Α’ «Δθμιουργία και τιρθςθ θλεκτρονικϊν αρχείων». 

 
  19. Τθσ εγκυκλίου 1388/05-02-2018 «Ενθμζρωςθ για πλιρθ εφαρμογι κεντρικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικισ    
Διακίνθςθσ Εγγράφων ςτουσ Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ – Υποχρεϊςεισ Φορζων. 

 
 

    Τισ Αποφάςεισ  και ζγγραφα:    
 

1.Τθν υπ’αρικ.20θ/16-05-2019 (κζμα:38o) (ΑΔΑ:ΨΤΛΤ4690Β4-Θ7Α) πράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ    
Ν.Μ.Άργουσ ςχετικά με τθ διενζργεια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. 
 
2. Θ υπ’αρικ.πρωτ.8721/15-07-2019 ειςιγθςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ. 
 
3. Τθν υπ’αρικ.πρωτ.1832/17-07-2019 ΑΔΑ:6ΤΚ04690Β4-0Θ  Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 
 
4. Τθν υπ’αρικ.29θ/18-07-2019 (κζμα:12o) (ΑΔΑ:ΨΦΟΝ4690Β4-Α71) πράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 
Ν.Μ. Άργουσ για τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του υπό προμικεια ςυςτιματοσ. 
 
5. Τθν υπ’αρικ.30θ/23-07-2019 (κζμα:2o) (ΑΔΑ:6O774690Β4-ΛΞ5) πράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ    
Ν.Μ. Άργουσ ςχετικά με τθν ζγκριςθ μερικισ τροποποίθςθσ τθσ υπ’αρικ.20θ/16-05-2019 (κζμα:38o) πράξθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί κριτθρίου αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. 

 
 
 

ΡΟΚΘΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Συνοπτικό διαγωνιςμό για τθν προμικεια ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ εγγράφων (Σ.Θ.Δ.Ε.), 

ψθφιακϊν υπογράφων και θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου (CPV: 48213000-4) για τθν Ν.Μ.ΑΓΟΥΣ 

προχπολογιςμοφ 16.740,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% - ΚΑΕ 1723, με κριτιριο αξιολόγθςθσ 

/ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ 

–τιμισ 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
      

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 
 
Ανακζτουςα Αρχι : Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ –Ν.Μ. Άργουσ,   
Διεφκυνςθ: Κορίνκου 191, Άργοσ - ΤΚ. 21231 
Τθλζφωνο : 27513-60172 Φαξ : 27513-60170 
 
E-mail:  promithies@gna.gr  
Ρλθροφορίεσ: Ρ.ΞΑΝΘΙΟΥ 
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2. ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τμιμα Γραμματείασ 
(Ρρωτόκολλο) 

Γ.Ν.ΑΓΟΛΙΔΑΣ -  
Ν.Μ.ΑΓΟΥΣ 

 
20-08-2019 

Θμζρα: ΤΙΤΘ 
ΩΑ: 14:30μ.μ 

 

Γενικό Νοςοκομείο 
Αργολίδασ –Ν.Μ.Αργουσ, 

Κορίνκου 191,   
ΑΓΟΣ - ΤΚ.21231 

21-08-2019 
Θμζρα: ΤΕΤΑΤΘ 
ΩΑ: 12:00π.μ 

 

 
3. ΤΟΡΟΣ ΛΘΨΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων,  το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ διατίκεται ςε θλεκτρονικι 

μορφι από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.gna.gr ) κακϊσ και ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 
  

   4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 
Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό περιγράφονται ςτο παρόν άρκρο το οποίο αποτελεί  

Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ 
αρχζσ ι τρίτα μζρθ και παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από 
τισ καταςτάςεισ του Άρκρου 73 παρ.1,2,& 4 εδάφιο α και κ του Ν 4412/2016. 
Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ  είναι οι εξισ : 

4.1  Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 
και ςτθν οποία δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο οικονομικόσ φορζασ 
και τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του, δεν ζχουν καταδικαςκεί με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ α ζωσ και ςτ, τθσ παρ. 1, του άρκρου 73, του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016), δθλαδι για κάποιο από τα ακόλουκα: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42). 

 δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 
ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

 απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ 
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
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χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ θ περίοδοσ αυτι 
ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ 

 
4.2 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ και ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο 
οικονομικόσ φορζασ:  

α. δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ 
και δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
β. είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(κφριασ και επικουρικισ), με αναφορά ςε όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ καταβάλλονται ειςφορζσ 
κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ. 
γ. είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.  
δ. είναι εγγεγραμμζνοσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, ςε ζνα από τα επαγγελματικά 
ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο 
Ραράρτθμα ΧΙ, του Ρροςαρτιματοσ Αϋ, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Αϋ/2016) ι ικανοποιεί οποιαδιποτε 
άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα αυτό.  
ε. δεν τελεί ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ 
Ανάπτυξθσ.  
ςτ. δθλϊνει τουσ τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 
η. αποδζχεται ωσ χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του τισ εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ, από τθν επομζνθ 
τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.  
θ. αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ θ περίοδοσ αυτι 
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ 

 
 4.3    Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εάν ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του.           

 
4.4   ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) άρκρου 79 παρ. 4. Ν.4412/2016 ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ 
(Παράρτθμα Δ).  
Επιςθμαίνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV του εντφπου. Επίςθσ δεν απαιτείται 
θ ςυμπλιρωςθ του Μζρουσ V. H υπεφκυνθ διλωςθ Τ.Ε.Υ.Δ. διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και hsppa.gr  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό 

φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ  

 Οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα 
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ.  
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 Θ αρχι διατθρεί το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει όλα ι κάποια από τα 
πιςτοποιθτικά/δικαιολογθτικά ζγγραφα που αποδεικνφουν τα ανωτζρω, εφόςον κρίνει ότι αυτό είναι 
απαραίτθτο για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.  

 Δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.  

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ 
αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθ Διακιρυξθ.  

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ 
ι κοινοπραξία.  
Για τουσ Συνεταιριςμοφσ, απαιτείται βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.  

 
Σθμείωςθ: Σε περίπτωςθ κοινοπρακτικοφ ςχιματοσ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και 
διεφκυνςθ, κακϊσ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) 
όλων των μελϊν του. 
 
 
 

5. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ            

Οι προςφορζσ είναι δυνατό: 
α.   να   υποβάλλονται ςτο  Τμιμα Γραμματείασ (πρωτόκολλο) τθσ   Ανακζτουςασ   Αρχισ   μζχρι   και   τθν 
προθγοφμενθ θμζρα   τθσ διενζργειασ  του διαγωνιςμοφ, ιτοι:  20-08-2019,   θμζρα ΤΙΤΘ  και ϊρα 14:30μ.μ. 
 
β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ τθσ Ν.Μ.Άργουσ με οποιοδιποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με 
απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν 
προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία 
Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι 
υπθρεςία ι τθ γραμματεία». 
 
 
 

6. ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ          
 
1.  Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Ζνα από τα αντίγραφα ορίηεται ωσ πρωτότυπο και πρζπει να 
αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Το 
περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 

 
2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
2.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
2.3. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ και το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. 
2.4. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ. 
2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

 
3.  Μζςα  ςτο  φάκελο  τθσ  προςφοράσ  τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και 
ειδικότερα: 
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ τθσ προςφοράσ, (Ρρωτότυπα και Αντίγραφα), τοποκετοφνται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 
μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ». 
 
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποκετοφνται ςε χωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ».  
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να 
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο 
με τθν ζνδειξθ «Ραράρτθμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
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3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ρρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ».  
 
3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του 

κυρίωσ φακζλου. 

 
 
 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ           
 
 Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται ςε ζνα ςτάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω βιματα:  
 

 Ραραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν  

 Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ  

 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τεχνικϊν προςφορϊν  

 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν  

 Ανάδειξθ Ρρομθκευτι  
 
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, προςκικεσ ι διορκϊςεισ. Το κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ 

ποιότθτασ –τιμισ. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ, κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που 

επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 
 
«ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ»  ΡΑΑΤΘΜΑ Α 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ»  ΡΑΑΤΘΜΑ Β 
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ»  ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 
«ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)»  ΡΑΑΤΘΜΑ Δ 
 
Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, 
ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα κακοριηόμενα ςτο άρκρο 60 του Ν.4412/2016. 
 
 
 
 

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ   
 

 Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ.  
 Κάκε είδουσ άλλθ δαπάνθ βαρφνει τον προμθκευτι και κα πρζπει να ζχει ςυνυπολογιςκεί ςτθν 

προςφορά. 

 Οι τιμζσ κα καταγράφονται ωσ εξισ:  
Α) Τιμι χωρίσ ΦΡΑ  
Β) Σφνολο προςφερόμενθσ τιμισ 
Γ) Ροςοςτό ΦΡΑ και Σφνολο ΦΡΑ 

   Δ) Συνολικό κόςτοσ με ΦΡΑ 

 Θ προςφερόμενθ τιμι κα πρζπει να εναρμονίηεται με αυτι του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν όπωσ αυτι 
καταγράφθκε κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν (Ν.4052/2012 
άρκρο 14 παρ.7). 

 Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
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9. ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ        

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και 
τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ενϊ είναι δυνατό, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, 
να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και προςφορζσ που παρουςιάηουν αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοφσ. Ωσ 
αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοί νοοφνται οι αποκλίςεισ και οι περιοριςμοί που δεν επθρεάηουν τθν 
προμικεια ι τθν ποιότθτα εκτζλεςισ τθσ, δεν περιορίηουν ςε κανζνα ςθμείο τα δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ι τισ υποχρεϊςεισ του Ρροςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των 
Ρροςφερόντων. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απορρίψει αιτιολογθμζνα προςφορά, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά ςε κάκε μία από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 
 

 Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ. 

 Μθ ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν. 

 Ρροςφορά που δεν καλφπτει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ. 

 Ρροςφορά ςτθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι.  

 Ρροςφορά που υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ. 

 Δεν  είναι  ςφμφωνθ  με τουσ  επί  μζρουσ  υποχρεωτικοφσ  όρουσ τθσ  παροφςασ,  όπου  αυτοί 
      αναφζρονται. 
8.   Ρροςφορά που τα είδθ δεν ζχουν αντιςτοιχθκεί με τον κωδικό του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν, εφόςον  

αντιςτοιχίηονται. 
9.  Ορίηει χρόνο παράδοςθσ/υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ μεγαλφτερο του προβλεπομζνου ςτθν παροφςα, ο 

χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ορίηεται μικρότεροσ των 120 θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν ι δεν αναφζρεται κακόλου, παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

10.   Εναλλακτικζσ προςφορζσ, απορρίπτονται. 
 

 Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν 20-08-2019, θμζρα: ΤΙΤΘ και ϊρα: 14:30 μ.μ., είναι 
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. 

 Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του      
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Θ κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με 
βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ, εκ των προμθκευτϊν των οποίων οι προςφορζσ ζχουν 
κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςε εκατόν είκοςι θμζρεσ (120) . 
 

 
 

 

10. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ        
 
Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ προβλζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/2016) όπωσ ιςχφει μζχρι και ςιμερα. 
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11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ (αποδεικτικά μζςα) 
 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ο μειοδότθσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ εντόσ 
προκεςμίασ (10) θμερϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016 κα πρζπει να κατακζςει 
ςε κλειςτό φάκελο: 
12.1 Απόςπαςμα ποινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ   απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του αρ. 73, του Ν.4412/2016  ιτοι  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, 
δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, παιδικι εργαςία 
και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 
12.2 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαµινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει   ότι: δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι 
ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι - δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχει 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
12.3 Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχι κατά περίπτωςθ αρχι , από το οποίο να προκφπτει ότι 
κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 
τουσ.  
12.4 Ριςτοποιθτικό /Βεβαίωςθ του οικείου Επιμελθτθρίου, µε το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 
τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τουσ, κατά τθν θµζρα διενζργειασ του διαγωνιςµοφ, και αφετζρου ότι 
εξακολουκοφν να παραµζνουν εγγεγραμμζνοι µζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  
 

 
 
 

12. ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ              
 
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται οριςτικά θ προμικεια είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ). 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα ιςχφει για τζςςερισ (4) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αναφζρεται ςτο χρόνο εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων που 
αναγράφονται ςε αυτι από τα ςυμβαλλόμενα μζλθ και όχι ςτθν διάρκεια ηωισ των υλικϊν. 
Οι πρϊτοι δϊδεκα (12) μινεσ υποςτιριξθσ από τθν παραλαβι τθσ εφαρμογισ κα παρζχονται δωρεάν από 
τον Ανάδοχο. 
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν παρουςιαςτεί για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με 
απόφαςθ του Αρμοδίου Οργάνου. Θ Ανακζτουςα αρχι ςτθν περίπτωςθ αυτι καλεί τον πρϊτο επιλαχόντα για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ακολουκείται αντίςτοιχα θ ίδια διαδικαςία. 
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13. ΚΙΤΘΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ  ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Κ1 Γενικζσ απαιτιςεισ ςυςτιματοσ – περιβάλλον επικοινωνίασ 20% 1 

Κ2 

Ειδικζσ Λειτουργικζσ απαιτιςεισ – Καταχϊριςθ, Διακίνθςθ, 
Διεκπεραίωςθ & Υπογραφι, Αναηιτθςθ Εγγράφων, Διαχείριςθ 
Υποκζςεων κτλ, Λειτουργίεσ Διαχείριςθσ Συςτιματοσ, 
Επικοινωνίασ και Διαλειτουργικότθτασ, Ρρόςκετεσ Εφαρμογζσ 

40% 2 

Κ3 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςυςτιματοσ 15% 3 

Κ4 Εξοπλιςμόσ – Σαρωτζσ 5% 4 

Κ5 Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ – παραμετροποίθςθσ – μετάπτωςθσ – 
εκπαίδευςθσ - εγγφθςθσ 

10% 5 

Κ6 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ – ςτοιχεία υποψιφιου προμθκευτι – 
Διοίκθςθ και ομάδα ζργου – χρονοδιάγραμμα και φάςεισ ζργου 

10% 6 

ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 
 
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ βακμολόγθςθ 
πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ βακμολογία, 
και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 
 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα 
των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 
 
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο : 

 

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 + ς3χΚ3 + ς4χΚ4 + ς5xΚ5… 
 
(όπου ςν: ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου αξιολόγθςθσ του Κν) 
 
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
 
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ 
προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), 
ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 
 
                                     Συγκριτικι τιμι προςφοράσ 

Λ =                         
                                 Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ (U) 
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ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ / ελζγχου των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι 
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ τθσ Ν.Μ. Άργουσ υπολογίηει, τισ ανοιγμζνεσ τιμζσ ςφγκριςθσ Λ των αποδεκτϊν 
προςφορϊν και κατατάςςει τισ προςφορζσ αυτζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα με αφξουςα ςειρά του Λ, 
λαμβανομζνων υπ’ όψιν μζχρι δφο (2) δεκαδικϊν ψθφίων, αποκόπτοντασ το τρίτο ι ςτρογγυλεφοντασ προσ τα 
πάνω όπωσ αναφζρεται και προθγουμζνωσ, ςφμφωνα με τον παραπάνω τφπο. 

Σε περίπτωςθ που δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ παρουςιάηουν τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία τότε θ 
ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ (ανάλογα με τθ βαρφτθτα 
του κάκε κριτθρίου όπωσ αυτι προκφπτει από τθν ποςοςτιαία αναλογία μεταξφ τουσ).  
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι ι τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα 
αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ, θ οποία πραγματοποιείται ενϊπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν 
των οικονομικϊν φορζων. (άρκρο 90 του Ν.4412/2016) 
 
 
Με βάςθ τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν που ζχει προκφψει από τθν παραπάνω διαδικαςία, προκρίνεται 
ωσ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ τθσ προμικειασ ο πρϊτοσ ςτθν κατάταξθ του Συγκριτικοφ Ρίνακα. 
 
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. 

 
 

13. ΡΛΘΩΜΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ            
 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποιοτικι & ποςοτικι  παραλαβι των εργαςιϊν, 
ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν 
ενταλμάτων. 

 Θ πλθρωμι κα λάβει χϊρα βάςει των τιμολογίων του Αναδόχου  και κα πραγματοποιθκεί με τθν 
προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 
200 παρ. 5 του Ν.4412 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρ.107 παρ.36 του Ν.4497/2017), κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι.  

Πλα τα τιμιματα τθσ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και δεν υπόκεινται 
ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Δεν προβλζπεται προκαταβολι 
 

14. ΚΑΤΘΣΕΙΣ       
 
 
Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
 
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρ.4 Ν.4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 44 του Ν.4605/2019).  
 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
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ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρ. 36 του Ν.4412/2016. 
 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρ. 350 
παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-03-2017 (Β’ 969) «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου 
υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 
του άρ. 350 του Ν.4412/2016 Α’ 147)»). 
 
δ) Υπζρ Ψυχικισ Υγείασ:2% 
 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθ επ’αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
(για προμικεια υλικϊν) αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.  
 

 
 
 

15. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ       
 
15.1 Κακ ́ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ  ςφμβαςθσ , ο Ανάδοχοσ  κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν 
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 
15.2 Ο Ανάδοχοσ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ 
ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν υπθρεςία (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για 
τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
15.3 Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ 
αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
15.4 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν 
από τισ διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν 
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016. 
15.5 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν υπθρεςία, ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, που 
αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να 
ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. 
15.6 Ο Ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα 
μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
15.7 Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που 
απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 
 
 

16.ΚΥΩΣΕΙΣ-ΤΕΚΜΘΙΟ ΑΡΟ ΤΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ      
 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 206 και 207, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ/2016), ςε περίπτωςθ 
παράδοςθσ ι αντικατάςταςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, με ευκφνθ του Αναδόχου, μετά από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ και εφόςον ο Ανάδοχοσ ζχει αιτθκεί εγκαίρωσ και λάβει αντίςτοιχθ παράταςθ, 
επιβάλλεται από τθν Ανακζτουςα αρχι, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, πρόςτιμο 5% επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υπθρεςιϊν, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
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Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται είτε με παρακράτθςθ από τθν πλθρωμι του Αναδόχου, είτε με ιςόποςθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο 
ποςό.  
Για τθν απόρριψθ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων και τθν αντικατάςταςθ αυτϊν ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 
213 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλογικά ςε όλα τα μζλθ τθσ. 
Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 
147/Αϋ/2016). 

Θ ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνιςτά τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ, αλλά και 
κάκε μζλοσ του (ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ), ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ. 

Οι όροι τθσ παροφςασ ερμθνεφονται με τρόπο ϊςτε να μθν προκφπτει αντίκεςι τουσ με κανόνεσ 
δικαίου. Σε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ όρου τθσ Διακιρυξθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των τευχϊν τθσ) προσ 
επιτακτικό κανόνα δθμοςίου δικαίου ι προσ κανόνα δθμόςιασ τάξθσ, υπεριςχφει ο κανόνασ δικαίου. 
 

 
 
 

17.ΜΑΤΑΙΩΣΘ        
 

Το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο με γνωμοδότθςι του, μπορεί 
να προτείνει: 
1.Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν (προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι ) θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον 
Ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ  
γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν 
φορζων άρκρο 90, παρ.1 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016). 
2.Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

  3.Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και προςφυγι ςτθν διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ όταν 
ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ Υπθρεςίασ. 
4. Ματαίωςθ εξ’ ολοκλιρου ι τμθμάτων του διαγωνιςμοφ χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ, με 
ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου με 
υποχρζωςθ τθν ανακοίνωςθ τθσ ματαίωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 
5.Οριςτικι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
i) Πταν ο φορζασ δε χρειάηεται πλζον το υλικό ι τθν υπθρεςία  είτε λόγω αλλαγϊν ςτθν τεχνολογία είτε λόγω 
διακοπισ ι περιοριςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ, για τθν οποία επρόκειτο να χρθςιμοποιθκεί το υλικό ι 
υπθρεςία. 
ii) Πταν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθν ματαίωςθ. 
 
 

 
18. ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΥΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ    

 
Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία, όπωσ διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα, 

ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι 
καταρτίηεται από τον Ανάδοχο  κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν 
απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα 
ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, 
αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, ζχει το δικαίωμα να 
χρθςιμοποιιςει, χωρίσ περιοριςμό, τθν τεχνογνωςία (know-how) που κα αποκτιςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 



ΑΔΑ: 6ΣΧΝ4690Β4-Ν4Ξ



 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Ν.Μ.ΑΡΓΟΤ Σελίδα 14 
 

προμικειασ – υπθρεςίασ, ςε παρόμοια ζργα - υπθρεςίεσ  που τυχόν κα αναλάβει για λογαριαςμό οιουδιποτε 
τρίτου. 

Ανακζτουςα Αρχι εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων 
προςϊπων επ’ αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ φφςθσ, απόδοςθσ και λειτουργίασ. 

 

19.ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ     
 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, 
οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ, 
υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ 
άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι 
δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν 
πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 

Ο Ανάδοχοσ  δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ προμικεια χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ 
υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 
 
 
 

 
 

Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
  

 
ΑΓΓΕΛΙΚΘ   ΦΛΩΚΟΥ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν προςφορά να υποβάλλει τον ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ (ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ 
ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ). Αυτό είναι φφλλο ςυςχετίςεωσ τθσ προςφοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ περιγραφισ. 
Στο φφλλο αυτό κα αναφζρονται με λεπτομζρεια όλεσ οι υπάρχουςεσ ςυμφωνίεσ ι αποκλίςεισ των 
χαρακτθριςτικϊν των προςφερομζνων 
Ο προμθκευτισ κα πρζπει να απαντά ςτθν περιγραφι παράγραφο προσ παράγραφο. Το φφλλο ςυμμόρφωςθσ 
κα ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ 

 

 1. Γενικζσ Απαιτιςεισ Συςτιματοσ 

A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  Το Σφςτθμα υποςτθρίηει τθν πλιρθ και κακολικι υιοκζτθςθ 

όλων των κανόνων, των τρόπων και διαδικαςιϊν διαχείριςθσ, 

οργάνωςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων που κακορίηονται από τον  

ΚΕΔΥ και αφοροφν ειδικότερα: 

 Στθ διακίνθςθ και υπογραφι εγγράφου (ςχζδιο) από τον 

ειςθγθτι προσ τθν ιεραρχία και τθ ςυλλογι 

προςυπογραφϊν / ςυνυπογραφϊν ςε «ςφραγίδα 

προςυπογραφϊν» ορατι εντόσ του εγγράφου  

 Στθ διακίνθςθ ειςερχόμενου εγγράφου από Κεντρικό 

Ρρωτόκολλο ι από άλλο ςθμείο ειςόδου ςτο φορζα προσ  

Διευκφνςεισ / Τμιματα  

 Στθ χρζωςθ εγγράφου από προϊςτάμενο υπθρεςίασ ςε 

υπάλλθλο/ χειριςτι με δυνατότθτα προςκικθσ ςχολίων – 

παρατθριςεων  

 Στθδιεκπεραίωςθ εξερχόμενουεγγράφου 

 Στθν υποςτιριξθ όλων των τφπων εγγράφων και 

μεταδεδομζνων που ορίηονται ςτον ΚΕΔΥ 

ΝΑΙ 

  

2.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να είναι ςυμβατό με τθν εκνικι και 

ευρωπαϊκι νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο για το 

θλεκτρονικό ζγγραφο (Ν.2672/98, Ν3979/2011, Ελλθνικό 

πλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ - e-

gifV3, ΡΔ 25/2014, N4412/2016 – θλεκτρονικόσ φάκελοσ 

ςφμβαςθσ, N4440/2016, άρκρο 24) 

ΝΑΙ 

  

3.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να είναι ςυμβατό με τθν εκνικι και 

ευρωπαϊκι νομοκεςία, το κανονιςτικό πλαίςιο και τα 

τεχνολογικά πρότυπα για τθν υιοκζτθςθ τθσ απλισ και τθσ 

προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ (Οδθγία 1999/93/EC, 

ΡΔ150/2001,  ςχζδιο δράςθσ (COM(2008) 798) για τισ 

θλεκτρονικζσ υπογραφζσ, πρότυπα M/460 2009, 

ΝΑΙ 
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eIDASregulation 910/2014, ΡΔ25/2014, ΡΔ155/2014, ISO 32000-

1 πρότυπα PAdES και πρότυπα XAdES)   

4.  Το Σφςτθμα υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα χριςθσ εγκεκριμζνθσ 

ψθφιακισ υπογραφισ (ν4440/2016, Άρκρο 24) και 

ενςωμάτωςισ τθσ ςτα ζγγραφα.  

ΝΑΙ 

  

5.  Το Σφςτθμα δφναται να υλοποιιςει τθν απαίτθςθ για 

διαςφνδεςθ με το Κεντρικό θλεκτρονικό ςφςτθμα για τθν 

αυτόματθ θλεκτρονικι ανταλλαγι και διακίνθςθ εγγράφων 

μεταξφ των φορζων του Δθμοςίου, όταν αυτό κα τεκεί ςε 

λειτουργία (ν4440/2016, Άρκρο 24). 

ΝΑΙ 

  

6.  Το Σφςτθμαυλοποιεί τθν απαίτθςθ για ςυγκρότθςθ και τιρθςθ 

φακζλου δθμόςιασ ςφβαςθσ του ν. 4412/2016 (Άρκρο 45). 

Συγκεκριμζνα κα πρζπει το ςφςτθμα να παρζχει τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ Φακζλου Δθμόςιασ Σφμβαςθσ» από ςυγκεκριμζνθ 

ΥΜ του Φορζα και να οργανϊνει τουσ Υποφακζλουσ όπωσ ορίηει 

ο νόμοσ. Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τουσ 

διαφορετικοφσ τφπουσ ςυμβάςεων (ωσ υποκατθγορίεσ 

«Δθμόςιασ Σφμβαςθσ») και τισ ιδιαίτερεσ για κακζναν από 

αυτοφσ απαιτιςεισ (π.χ. επιπλζον υποφάκελοι ςε περίπτωςθ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν υπθρεςιϊν). 

ΝΑΙ 

  

7.  Υποςτιριξθ εγκεκριμζνων ψθφιακϊν υπογραφϊν οι οποίεσ 

ζχουν παραχκεί από εγκεκριμζνεσ διατάξεισ δθμιουργίασ 

θλεκτρονικισ υπογραφισ οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ πλθροφν 

τισ απαιτιςεισ του παραρτιματοσ ΙΙ του eIDAS (EE 910/2014). 

Επιπρόςκετα,εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ των 

αντίςτοιχων USBSTICK που κα παραδοκοφν από τθν Ν.Μ. 

ΑΓΟΥΣ  για τισ ανάγκεσ τισ ψθφιακισ υπογραφισ. 

ΝΑΙ 

  

8.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει το ςφνολο των ςυμβατϊν 

με τθ διαδικτυακι πφλθ ΕΜΘΣ αςφαλϊν διατάξεων 

δθμιουργίασ υπογραφισ (ΑΔΔΥ) και να αξιοποιεί τθν υπθρεςία 

χρονοςιμανςθσ του ςυςτιματοσ ΕΜΘΣ κατά τθ δθμιουργία 

ψθφιακϊν υπογραφϊν ςε ζγγραφα. 

ΝΑΙ 

  

9.  Διαλειτουργικότθτα με τθν διαδικτυακι πφλθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 

 Το Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν άμεςθ και 

αυτόματθ δθμοςίευςθ εγγράφων ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 

κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ.  

 Το Σφςτθμα κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα 

καταχϊρθςθσ των μεταδεδομζνων που υποςτθρίηει και 

απαιτεί το ςφςτθμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά τθν καταχϊρθςθ / 

επεξεργαςία του εγγράφου.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διαςφαλίςει τθν προςαρμογι 

των μεταδεδομζνων τεκμθρίωςθσ εγγράφων ςε αλλαγζσ 

του ςχιματοσ τεκμθρίωςθσ του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 Το Σφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν αυτόματθ λιψθ 

από το ςφςτθμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και καταχϊρθςθ ψθφιακϊν 

εγγράφων ωσ ειςερχομζνων, με μοναδικό ςτοιχείο τον 

ΑΔΑ των εγγράφων αυτϊν. 

ΝΑΙ 

  

10.  Το Σφςτθμα όταν παραςχεκεί θ ςχετικι δυνατότθτα από τα 

αντίςτοιχα πλθροφοριακά ςυςτιματα κα πρζπει να επιτρζπει 

ΝΑΙ 
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τθν δθμοςίευςθ εγγράφων ςτο ΕΣΘΔΘΣ / ΚΘΜΔΘΣ. Θ ςχετικι 

υποχρζωςθ του Συςτιματοσ να διαλειτουργεί με το ΕΣΘΔΘΣ / 

ΚΘΜΔΘΣ κα πρζπει να δθλωκεί ότι κα καλυφκεί από τον 

Ανάδοχο, άνευ πρόςκετθσ επιβάρυνςθσ για τθν Ανακζτουςα 

Αρχι, όταν θ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ είναι διακζςιμθ από το 

ΕΣΘΔΘΣ / ΚΘΜΔΘΣ υλοποιθκεί και είναι διακζςιμο από τθν 

αρμόδια Δθμόςια Αρχι, εφόςον το προςφερόμενο Σφςτθμα 

βρίςκεται ςε κακεςτϊσ εγγφθςθσ / ςυντιρθςθσ. 

11.  Υποςτιριξθ ανταλλαγισ εγγράφων με τρίτα ςυςτιματα μζςω 

τθσ Ευρωπαϊκισ υποδομισ eDeliveryθ οποία διαςφαλίηει τθν 

αςφαλι, εμπιςτευτικι και αξιόπιςτθ διακίνθςθ δεδομζνων και 

εγγράφων μεταξφ φορζων. 

NAI 

  

12.  Συμμόρφωςθ με GDPR. Το Σφςτθμα κα πρζπει να ενςωματϊνει 

ζνα πλικοσ από λειτουργικά χαρακτθριςτικά τα οποία μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν από τον εκάςτοτε φορζα για να 

ενδυναμϊςει τθ κζςθ του ζναντι των απαιτιςεων που 

προκφπτουν από τον Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ 

Ρροςωπικϊν Δεδομζνων τθσ ΕΕ (2016/679) (GDPR) ο οποίοσ 

τζκθκε ςε ιςχφ από τθν 25θ Μαΐου 2018. Κατ’ ελάχιςτον κα 

πρζπει: 

 να παρζχει μθχανιςμό καταγραφισ όλων των 

ενεργειϊν χρθςτϊν ςε ζγγραφα 

 να υποςτθρίηει τον χαρακτθριςμό τθσ πλθροφορίασ 

(δομθμζνθσ ι αδόμθτθσ) ωσ περιζχουςα προςωπικά 

δεδομζνα 

 να εξαςφαλίηει τθν προςταςία των δεδομζνων κατά τθν 

ανταλλαγι και αποκικευςθ μζςω κρυπτογράφθςθσ 

 να εξαςφαλίηει τθν προςταςία των δεδομζνων από 

διαγραφι και πρόςβαςθ τρίτων. 

NAI 

  

Ρεριβάλλον επικοινωνίασ 

13.  Πλεσ οι λειτουργίεσ του Συςτιματοσ προσ όλεσ τισ κατθγορίεσ 

χρθςτϊν και προσ τουσ διαχειριςτζσ παρζχονται αποκλειςτικά 

με πρόςβαςθ από διαδικτυακό φυλλομετρθτι (WebBrowser) 

ΝΑΙ 

  

14.  Ραροχι ειδικϊν λειτουργιϊν ι/και μθχανιςμϊν αυτόματθσ 

ειδοποίθςθσ των χρθςτϊν για ανατεκείςεσ εργαςίεσ μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου όπωσ και ειδοποίθςθ (notification) 

τουσ με χριςθ μθχανιςμοφ άμεςων ειδοποιιςεων ςτθν ίδια τθν 

εφαρμογι 

ΝΑΙ 

  

15.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να διακζτει χαρακτθριςτικά γενικισ 

λειτουργικότθτασ και ευχρθςτίασ τζτοια ϊςτε να επιτρζπει ςε 

χριςτεσ που γνωρίηουν να χρθςιμοποιοφν κοινζσ διαδικτυακζσ 

εφαρμογζσ όπωσ webmail ι απλι περιιγθςθ με χριςθ του 

browser, να διεκπεραιϊνουν τισ εργαςίεσ τουσ με ευκολία και 

ςιγουριά και χωρίσ τθν ανάγκθ εκτεταμζνθσ εκπαίδευςθσ 

ΝΑΙ 

  

16.  Δυναμικι εμφάνιςθ δεδομζνων και μεταδεδομζνων ϊςτε να 

περιορίηεται το ςφνολο επιλογϊν του χριςτθ κάκε ςτιγμι 

αυτόματα, με εκτεταμζνθ χριςθ τεχνικϊν όπωσ ζξυπνθσ 

αυτόματθσ ςυμπλιρωςθσ τιμϊν πεδίων (autocomplete), 

κλιμακοφμενθ εμφάνιςθ ιεραρχικϊν επιλογϊν ϊςτε να μθν 

ΝΑΙ 
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  2. Ειδικζσ Λειτουργικζσ Απαιτιςεισ 

 

A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ςυνυποβάλλει ςχετικά ψθφιακά 

video (V1 – V13) τα οποία κα αποδίδουν με πλιρθ και επαρκι 

τρόπο τισ διάφορεσ επί μζρουσ λειτουργίεσ όπωσ αυτό ορίηεται 

ειδικά ςτισ αντίςτοιχεσ ενότθτεσ τθσ διακιρυξθσ, ενϊ 

παράλλθλα κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να δείξει ηωντανά 

ενϊπιον του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ όποια 

άλλθ λειτουργικότθτα δθλϊνει ότι καλφπτεται από το 

προςφερόμενο ςφςτθμα 

 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργικι Ενότθτα 1: Καταχϊρθςθ εγγράφων 

2.  Κάκε νζο ζγγραφο που καταχωρείται ςτο Σφςτθμα κα πρζπει 

ςφμφωνα με το κανονιςτικό πλαίςιο να εντάςςεται ςε μια από 

ΝΑΙ 
  

δθμιουργείται ςφγχυςθ λόγω παράλλθλθσ εμφάνιςθσ πλθκϊρασ 

μθ χριςιμων επιλογϊν, απενεργοποίθςθ ι εξαφάνιςθ επιλογϊν 

που δεν είναι διακζςιμεσ ςτο χριςτθ τθ δεδομζνθ ςτιγμι κλπ. 

17.  Συγκζντρωςθ και παρουςίαςθ όλθσ τθσ απαραίτθτθσ 

πλθροφορίασ που χρειάηεται ο μζςοσ χριςτθσ, κακϊσ και του 

ςυνόλου των ενεργειϊν που μπορεί να εκτελζςει (ενζργειεσ επί 

εγγράφων, αναηιτθςθ, φιλτράριςμα, κλπ.) ςε μία οκόνθ, χωρίσ 

τθ χριςθ πολφπλοκων και πολυεπίπεδων μενοφ πλοιγθςθσ ι 

πολλαπλϊν διαδοχικϊν μεταβάςεων ςε ξεχωριςτζσ οκόνεσ και 

χωρίσ να απαιτοφνται πολλαπλζσ διαδοχικζσ επιλογζσ μζςω 

ποντικιοφ προκειμζνου ο χριςτθσ να φτάςει ςτθν επικυμθτι 

λειτουργία ι αποτζλεςμα. 

ΝΑΙ 

  

18.  Ραροχι δυνατότθτασ εμφάνιςθσ του ςυνόλου των ενεργειϊν επί 

του εγγράφου που ζχει ο κάκε χριςτθσ ςε όλεσ τισ φάςεισ του 

κφκλου ηωισ του, με ενεργζσ αυτζσ για τισ οποίεσ ζχει δικαίωμα 

εκτζλεςθσ ο χριςτθσ βάςει του ρόλου του και τθσ υπθρεςίασ 

ςτθν οποία ανικει τθ δεδομζνθ ςτιγμι, ενϊ κα πρζπει να 

παρζχεται και βοθκθτικι πλθροφόρθςθ ςχετικά για τον λόγο για 

τον οποίο κάποια ενζργεια δεν είναι διακζςιμθ 

ΝΑΙ 

  

19.  Ραράκεςθ του ςυνόλου των αναγκαίων μεταδεδομζνων για 

κάκε ζγγραφο / φάκελο υπόκεςθσ και των διακζςιμων για αυτά 

ενζργειεσ ςτθν ίδια οκόνθ, ϊςτε να παρζχεται άμεςθ εποπτικι 

εικόνα για το ζγγραφο ι τθν υπόκεςθ χωρίσ να απαιτείται ο 

χριςτθσ να μεταβαίνει ςε άλλεσ οκόνεσ. 

ΝΑΙ 

  

20.  Ελαχιςτοποίθςθ των βθμάτων που πρζπει να εκτελζςει ο 

χριςτθσ για τθ διεκπεραίωςθ των βαςικϊν κακθμερινϊν 

λειτουργιϊν (δεν κα πρζπει να απαιτοφνται περιςςότερα από 2-

3 clicks). Ενδεικτικά αναφζρονται:  

 Αποςτολι καταχωρθμζνου εγγράφου ςε άλλθ 

υπθρεςία : <=3 clicks. 

 Υπογραφι καταχωρθμζνου εγγράφου: <= 3 clicks και 

ειςαγωγι PIN του token. 

ΝΑΙ 
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A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

τισ ακόλουκεσ ομάδεσ: 

 Ειςερχόμενα 

 Εξερχόμενα  

 Σχζδια 

 Εςωτερικά Ζγγραφα  - (ΦΕΑ - Φφλλα Εςωτερικισ 

Αλλθλογραφίασ) 

3.  Το Σφςτθμα κατά τθ διαδικαςία τθσ καταχϊρθςθσ κα πρζπει εν 

γζνει να υποςτθρίηει : 

 μαηί με το κφριο ζγγραφο και τθν καταχϊρθςθ 

ςυνθμμζνων (διαφόρων μορφοτφπων – formats) αλλά 

και ιδθ καταχωρθμζνων ςχετικϊν εγγράφων με το νζο 

ζγγραφο όπωσ και τον προςδιοριςμό του τφπου τθσ 

ςχζςθσ  

 τθν ενςωμάτωςθ ςυνθμμζνων εγγράφων, χωρίσ 

περιοριςμό ωσ προσ τον μορφότυπο αρχείου (format) 

 τθ ςιμανςθ εγγράφων με μεταδεδομζνα και να 

παρζχει τθ δυνατότθτα προκακοριςμοφ ςυγκεκριμζνων 

τφπων και τιμϊν μεταδεδομζνων ανά τφπο / κατθγορία 

εγγράφου για γριγορθ και άμεςθ επιλογι τουσ από λίςτα 

 παροχι δυνατότθτασ καταχϊρθςθσ και διαχείριςθσ 

οποιουδιποτε μορφότυπου (format) αρχείου εγγράφου 

 τθν αυτόματθ μετατροπι καταχωροφμενων εγγράφων 

από δθμοφιλείσ μορφότυπουσ (text, odf / odt, doc, docx, 

pdf, imageformats) ςε PDF 

ΝΑΙ 

  

4.  Στο Σφςτθμα ειςζρχονται και να καταχωροφνται ζγγραφα από 

τισ ακόλουκεσ πθγζσ : 

 Από το ςφςτθμα Ψθφιακϊν Αρχείων (FileSystem) του 

υπολογιςτι:  

 Από ςφςτθμα ψθφιοποίθςθσ (Scanner): Το Σφςτθμα κα 

πρζπει να υποςτθρίηει τθν ειςαγωγι εγγράφων από 

ςαρωτζσ το οποίο κα παρζχει ανεξαρτθςία από τον τφπο 

του κάκε φορά χρθςιμοποιοφμενου ςαρωτι.  

 Από το ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail): 

Θα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ 

εγγράφων απευκείασ από το θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

του κάκε χριςτθ. Στον εξουςιοδοτθμζνο για τθ 

διαδικαςία αυτι χριςτθ, κα πρζπει να παρζχεται θ 

δυνατότθτα να επιλζξει είτε τθν καταχϊρθςθ κάποιου εκ 

των ςυνθμμζνων του θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ωσ κυρίωσ 

ζγγραφο είτε να επιλζξει ωσ κφριο ζγγραφο το κυρίωσ 

ςϊμα του θλεκτρονικοφ μθνφματοσ και να καταχωριςει 

ζνα ι περιςςότερα από τα ςυνθμμζνα του ωσ ςυνθμμζνα 

του εγγράφου.   

 Από το ςφςτθμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Θα υπάρχει δυνατότθτα 

αυτόματθσ λιψθσ ενόσ εγγράφου το οποίο είναι ιδθ 

δθμοςιευμζνο ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με χριςθ του ΑΔΑ του. 

Συγκεκριμζνα κα πρζπει βάςει του ΑΔΑ που κα 

ΝΑΙ 
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A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

πλθκτρολογεί ο καταχωρθτισ να ςυνδζεται και να 

λαμβάνει από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ το ψθφιακό αρχείο μαηί με τα 

μεταδεδομζνα που ςυνοδεφουν το ζγγραφο και 

αυτόματα να τα καταχωρεί ςτο Σφςτθμα. 

 Από τθ διαδικτυακι πφλθ του φορζα, ωσ 

υποβαλλόμενο από διαπιςτευμζνο εξωτερικό χριςτθ 

ζγγραφο.  Το Σφςτθμα πρζπει να παρζχει μθχανιςμό 

υποδοχισ και διαχείριςθσ εγγράφων που καταχωροφνται 

από διαπιςτευμζνουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ ςτθ 

διαδικτυακι πφλθ του φορζα είτε ωσ αυτοτελι ζγγραφα 

είτε και  ωσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ   

 Από οποιοδιποτε λογιςμικό ι εφαρμογι 

χρθςιμοποιείται ςτον φορζα και το οποίο παράγει 

διάφορα ζγγραφα, με άμεςο και αυτόματο τρόπο χωρίσ 

να απαιτείται προθγουμζνωσ θ αποκικευςι τουσ ι θ 

εκτφπωςι τουσ ςε χαρτί και θ καταχϊρθςι τουσ με 

μεταφόρτωςθ αρχείου ι ψθφιοποίθςθ. 

 Από το υπό δθμιουργία Κεντρικό Σφςτθμα αυτόματθσ 

ανταλλαγισ και διακίνθςθσ εγγράφων μεταξφ φορζων 

του Δθμοςίου που αναμζνεται να λειτουργιςει ςφμφωνα 

με τθν υποχρζωςθ του Ν.4440/2016 άρκρο 24. Θ ςχετικι 

υποχρζωςθ του Συςτιματοσ να διαλειτουργεί με το 

Κεντρικό Σφςτθμα κα πρζπει να δθλωκεί ότι κα καλυφκεί 

από τον Ανάδοχο, άνευ πρόςκετθσ επιβάρυνςθσ για τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, όταν το Κεντρικό Σφςτθμα υλοποιθκεί 

και είναι διακζςιμο από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι, 

εφόςον το προςφερόμενο Σφςτθμα βρίςκεται ςε 

κακεςτϊσ εγγφθςθσ / ςυντιρθςθσ.  

5.  Το Σφςτθμα υποςτθρίηει καταχϊρθςθ όλων των πεδίων 

μεταδεδομζνων του εγγράφου που προβλζπει ο ΚΕΔΥ και το ΡΔ 

25/2014, θ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κατ’ ελάχιςτον των εξισ : 

 Θζμα  

 Σχετικά ζγγραφα και ςχζςθ με αυτά  

 Συνθμμζνα αρχεία 

 Είδοσ εγγράφου (τα είδθ είναι αυτά που προβλζπονται 

ςτον ΚΕΔΥ : Απόφαςθ, Διαταγι, Γνωμοδότθςθ, Αίτθςθ, 

Εγκφκλιοσ, Ανακοίνωςθ, Δελτίο Τφπου, Ρρακτικά, 

Υπθρεςιακό Σθμείωμα, Ειςιγθςθ κλπ). Για κάκε είδοσ κα 

πρζπει να περιλαμβάνονται διάφορεσ υποκατθγορίεσ και 

υπο-υποκατθγορίεσ του που κα πρζπει να εμφανίηονται 

με ζξυπνο και φιλικό τρόπο ςτο χριςτθ, ϊςτε να είναι 

εφκολθ θ επιλογι των τιμϊν.  

 Θεματικι κατθγορία εγγράφου, ςφμφωνα με τθν 

οργάνωςθ των κεμάτων που αφοροφν τον φορζα 

 Σθμείο δθμοςίευςθσ εγγράφου: κα πρζπει να 

παρζχεται ςχετικι επιλογι για τον προςδιοριςμό του 

μζςου ςτο οποίο κα μπορεί να δθμοςιευτεί το ζγγραφο. 

ΝΑΙ 
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A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Σχετικζσ επιλογζσ κα είναι θ διαδικτυακι πφλθ του 

φορζα, το ςφςτθμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ι κάποια εςωτερικι 

ιςτοςελίδα του Συςτιματοσ, εφόςον το ζγγραφο είναι 

απαραίτθτο να δθμοςιοποιθκεί ςε όλουσ τουσ 

εςωτερικοφσ χριςτεσ του φορζα. 

 Μεταδεδομζνα που αφοροφν τον φορζα αποςτολισ 

του εγγράφου, όπωσ π.χ. Αρικμ. Ρρωτ. Αποςτολζα, 

θμερομθνία αποςτολισ, ταυτότθτα αποςτολζα κλπ 

 Κατάλογοσ εςωτερικϊν αποδεκτϊν προσ ενζργεια και 

εςωτερικϊν κοινοποιιςεων με εφκολο και φιλικό τρόπο 

επιλογισ μζςω ψθφιακοφ οργανογράμματοσ 

 Επιλογι των εςωτερικϊν χρθςτϊν που κα υπογράψουν 

ψθφιακά το αντίγραφο του εγγράφου προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί θ πιςτοποίθςθ τθσ γνθςιότθτασ του ςτο 

διθνεκζσ 

 Άλλα μεταδεδομζνα που προβλζπονται ςτον ΚΕΔΥ 

όπωσ, τόποσ προζλευςθσ/ζκδοςθσ, όνομα 

ςυντάκτθ/υπογράφοντοσ, προτεραιότθτα χειριςμοφ, 

διαβάκμιςθ εμπιςτευτικότθτασ, κλπ 

 Τίτλοσ ι/και κωδικόσ τθσ Υπόκεςθσ ςτθν οποία αφορά 

το ζγγραφο και των λοιπϊν μεταδεδομζνων που 

ενδεχόμενα αφοροφν τθν ζνταξι του ςε μια υπόκεςθ. 

6.  Το Σφςτθμα υποςτθρίηει αυτόματθ αναγνϊριςθ και 

καταχϊρθςθ μεταδεδομζνων του ειςερχομζνου εγγράφου 

εφόςον αυτά παρζχονται είτε εντόσ του ψθφιακοφ αρχείου του 

εγγράφου ςε αναγνωρίςιμθ προτυποποιθμζνθ κωδικοποιθμζνθ 

μορφι, είτε από το τρίτο ςφςτθμα που τα αποςτζλλει προσ το 

Σφςτθμα με αυτοματοποιθμζνο τρόπο. 

ΝΑΙ 

  

7.  Το Σφςτθμα παρζχει μθχανιςμοφσ αυτόματθσ ςυμπλιρωςθσ 

τιμϊν πεδίων (autocomplete) μεταδεδομζνων που 

καταχωροφνται με πλθκτρολόγθςθ, με τθν καταχϊρθςθ των 

πρϊτων 3-4 γραμμάτων κάκε πεδίου. 

Θ αυτόματθ ςυμπλιρωςθ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ιδίωσ 

κατά τθν καταχϊρθςθ ονομάτων εξωτερικϊν φορζων ι 

προςϊπων και εν γζνει για τθν καταχϊρθςθ μεταδεδομζνων 

που ανικουν ςε ανοικτοφσ καταλόγουσ που διευρφνονται ςτο 

χρόνο (π.χ. κατάλογοσ εξωτερικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν ) ι που 

ανικουν ςε δθμόςιουσ καταλόγουσ που παρζχονται από άλλουσ 

δθμόςιουσ φορείσ και είναι διακζςιμα μζςω κάποιασ 

διαδικτυακισ υπθρεςίασ (webservice). 

ΝΑΙ 

  

8.  Το Σφςτθμα παρζχει ειδικό μθχανιςμό που μετατρζπει 

αυτόματα το αρχείο και ςε ειδικι μορφι pdf αρχείου κατά τθν 

αποκικευςθ του αρχικοφ ψθφιακοφ εγγράφου, θ οποία 

φυλάςςεται παράλλθλα ςτο Σφςτθμα και είναι κατάλλθλθ και 

ςυμβατι για διαχείριςι τθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 

πρότυπου PAdES. Με τθν αποκικευςθ και μετατροπι του 

εγγράφου ωσ pdf αρχείο, κα παρζχεται θ δυνατότθτα για 

ΝΑΙ 
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εκτφπωςθ/παραγωγι ακριβοφσ αντιγράφου ςτθν οποία κα 

ενςωματϊνεται θ ςχετικι ζνδειξθ ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ ςτο 

παραγόμενο αρχείο pdf. 

Με τθν αποκικευςθ και μετατροπι του εγγράφου ωσ pdf 

αρχείο, κα πρζπει ο μθχανιςμόσ αυτόσ να παρζχει επίςθσ τθ 

δυνατότθτα για ενςωμάτωςθ ςτο ζγγραφο διάφορων 

μεταδεδομζνων και ςθμάνςεων που κα κακοριςτοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι (π.χ. εικόνα ςφραγίδασ, barcode, QRcode, Αρ. 

Ρρωτ. Μεχρονοςιμανςθκλπ) 

9.  Το Σφςτθμα παρζχει ςτον καταχωρθτι ι ςε οποιοδιποτε άλλο 

χριςτθ ζχει τθ ςχετικι εξουςιοδότθςθ τθ δυνατότθτα να 

υπογράφει ψθφιακά το ψθφιακό αντίγραφο που ζχει 

καταχωριςει, πιςτοποιϊντασ ότι το αντίγραφο αυτό είναι πιςτό 

και ίδιο με το πρωτότυπο που παρελιφκθ, εφόςον το 

πρωτότυπο είναι ζγγραφο που δεν εμπεριζχει κάποια ψθφιακι 

υπογραφι που να πιςτοποιεί τθ μθ δυνατότθτα αλλοίωςθσ του 

περιεχομζνου του 

ΝΑΙ 

  

10.  Το Σφςτθμα με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ καταχϊρθςθσ κα 

λαμβάνει αρικμό πρωτοκόλλου του φορζα ι τθσ ΥΜ, ςφμφωνα 

με τον τρόπο και τθν οργάνωςθ τθσ θλεκτρονικισ 

πρωτοκόλλθςθσ που κακορίηεται από το κανονιςτικό πλαίςιο 

που διζπει το φορζα και ςφμφωνα με τισ γενικζσ προδιαγραφζσ 

θλεκτρονικισ πρωτοκόλλθςθσ που κακορίηονται ςε επόμενθ 

ενότθτα 

ΝΑΙ 

  

11.  Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο 

που καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ υποενότθτασ 

και να ςυνυποβάλλει ςχετικό ψθφιακό video που καταγράφει 

και τεκμθριϊνει τθν απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα  

καταχϊρθςθσ ειςερχομζνων εγγράφων, με καταγραφι των 

λειτουργιϊν μζςω τθσ χριςθσ του Συςτιματοσ που προςφζρει 

(V1) 

ΝΑΙ 

  

12.  Το Σφςτθμα κατά τθν καταχϊρθςθ εξερχόμενου εγγράφου, 

εςωτερικοφ εγγράφου ι ςχεδίου υποςτθρίηει τισ εξισ 

λειτουργίεσ: 

 Ραραγωγι του ψθφιακοφ εγγράφου με βάςθ 

πρότυπα ζγγραφα (templates). Θ παραγωγι του  

ψθφιακοφ αρχείου του εγγράφου κα πραγματοποιείται 

αυτόματα βάςει του χρθςιμοποιοφμενου προτφπου και 

των μεταδεδομζνων που ζχει ειςάγει ο χριςτθσ ςτο 

ςφςτθμα κατά τθν καταχϊρθςθ. 

 Ειδικι λειτουργία δθμιουργίασ εξερχόμενου εγγράφου 

ι ςχεδίου εγγράφου ωσ απάντθςθ ςε ειςερχόμενο.  

 Με τθν αποκικευςθ το ψθφιακό αρχείο του εγγράφου 

κα μετατρζπεται αυτόματα ςε pdf ενϊ κα διατθρείται και 

ςτο αρχικό του format. 

 Κατά τθν δθμιουργία και καταχϊρθςθ εξερχομζνου το 

οποίο χρειάηεται δθμοςίευςθ ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το ςφςτθμα 

ΝΑΙ 
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κα παρζχει τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ όλων των 

απαιτοφμενων από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ πεδίων για τθν αυτόματθ 

δθμοςίευςθ του εγγράφου ςε αυτό. 

 Μετά τθν αποκικευςθ του εγγράφου κα παρζχεται θ 

δυνατότθτα για εκτφπωςθ ακριβοφσ αντιγράφου με τθ 

ςχετικι ζνδειξθ ςτο παραγόμενο αρχείο. 

13.  Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο 

που καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ υποενότθτασ 

και να ςυνυποβάλλει ςχετικό ψθφιακό video που καταγράφει 

και τεκμθριϊνει τθν απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα  

καταχϊρθςθσ εξερχομζνων και εςωτερικϊν εγγράφων, με 

καταγραφι των λειτουργιϊν μζςω τθσ χριςθσ του Συςτιματοσ 

που προςφζρει (V2) 

ΝΑΙ 

  

14.  Το Σφςτθμα κατά τθν καταχϊρθςθ ςχεδίου εγγράφου 

υποςτθρίηει τισ εξισ λειτουργίεσ: 

 Με τθν επιλογι από τον ςυντάκτθ του τελικοφ 

υπογράφοντα του εγγράφου από τθν ιεραρχία, να γίνεται 

αυτόματα ο υπολογιςμόσ από το Σφςτθμα των 

προςυπογραφϊν («ενδιάμεςεσ» υπογραφζσ) τισ οποίεσ 

κα πρζπει να λάβει το ζγγραφο, παρζχοντασ τθ 

δυνατότθτα ςτον ςυντάκτθ του να προςκζςει / αφαιρζςει 

/ αναδιατάξει τισ υπογραφζσ, διαμορφϊνοντασ μια 

προςαρμοςμζνθ ροι διακίνθςθσ και υπογραφισ του 

εγγράφου ςφμφωνα με τθν ιεραρχία αλλά και ςφμφωνα 

με ειδικότερεσ οδθγίεσ και κανόνεσ που προκφπτουν 

adhoc. 

 Δυνατότθτα «ςυνυπογραφισ», ςε περίπτωςθ που το 

ζγγραφο ςυντάςςεται από περιςςότερουσ του ενόσ 

χριςτεσ ι ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται υπογραφζσ 

από ςτελζχθ εκτόσ τθσ ιεραρχίασ μεταξφ ςυντάκτθ και 

τελικοφ υπογράφοντοσ. 

 Ειδικι λειτουργία δθμιουργίασ ςχεδίου εγγράφου ωσ 

απάντθςθ ςε ειςερχόμενο. Ο χειριςτισ ενόσ 

ειςερχόμενου εγγράφου κα πρζπει να μπορεί να 

εκτελζςει τθν ενζργεια Απάντθςθ και να δθμιουργθκεί 

ζτςι ζνα νζο Σχζδιο εγγράφου με το οποίο ζχει ιδθ 

ςυςχετιςτεί το ειςερχόμενο ςτο οποίο απαντά με ςχζςθ 

«Απάντθςθ». 

ΝΑΙ 

  

15.  Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο 

που καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ υποενότθτασ 

και να ςυνυποβάλλει ςχετικό ψθφιακό video που καταγράφει 

και τεκμθριϊνει τθν απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα 

καταχϊρθςθσ ςχεδίων εγγράφων απευκείασ με καταγραφι 

των λειτουργιϊν μζςω τθσ χριςθσ του Συςτιματοσ που 

προςφζρει (V3). 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργικι Ενότθτα 2: Διακίνθςθ, Διεκπεραίωςθ & Υπογραφι Εγγράφων 

16.  Το Σφςτθμα ωσ προσ τθ διακίνθςθ ειςερχόμενων εγγράφων κα ΝΑΙ   
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πρζπει να υποςτθρίηει τισ εξισ λειτουργίεσ: 

 Ρροϊκθςθ εγγράφων ςε χριςτεσ και ομάδεσ (ΥΜ) με 

δυνατότθτα κακοριςμοφ ςχολίων, απαιτοφμενθσ 

ενζργειασ, προτεραιότθτασ, κλπ. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ διακίνθςθσ του εγγράφου με 

εφκολο τρόπο από τουσ χριςτεσ με κατάλλθλα 

δικαιϊματα πρόςβαςθσ, ταυτόχρονα και για όλεσ τισ ΥΜ 

ςτισ οποίεσ το ζγγραφο ζχει προωκθκεί. 

 Καταγραφι του ιςτορικοφ ενεργειϊν διακίνθςθσ επί 

του εγγράφου ςε κάκε διακριτι ενζργεια διακίνθςθσ επί 

του εγγράφου (λ.χ. πότε ςτάλκθκε, προσ ποιουσ και από 

ποιον, πότε και ςε ποιον χρεϊκθκε, εάν αρχειοκετικθκε 

ι απαντικθκε, από ποιον και πότε, εάν υπογράφθκε, εάν 

δθμιουργικθκε ακριβζσ αντίγραφο κ.ο.κ.). 

 Μθχανιςμό αυτόματθσ επιςφναψθσ του εγγράφου ςε 

μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ και αποςτολι (από 

το Σφςτθμα) ςτον παραλιπτθ τα ςτοιχεία του οποίου 

καταχωρικθκαν κατά τθν ειςαγωγι του εγγράφου ςτο 

ςφςτθμα. Ο χειριςτισ του εγγράφου κα ζχει τθ 

δυνατότθτα ειςαγωγισ κζματοσ και ςϊματοσ κειμζνου 

ςτο προσ αποςτολι email μζςα από το Σφςτθμα. 

 Διαδικαςίεσ χρεϊςεων, κοινοποιιςεων και διανομϊν 

(ςε τμιματα, αποδζκτεσ κλπ.) ειςερχομζνων εγγράφων. 

 Δυνατότθτα άτυπθσ διαμοίραςθσ εγγράφων ςε 

επιλεγμζνουσ χριςτεσ, (χωρίσ πρωτοκόλλθςθ τουσ ςτθν 

παραλαμβάνουςα υπθρεςία). 

 Δυνατότθτα επιςτροφισ εγγράφου από 

παραλαμβάνοντα χριςτθ ι ΥΜ 

 θτι διάκριςθ ςε είδθ ενεργειϊν διακίνθςθσ εγγράφων 

με άμεςθ επιλογι από τθ γραφικι διεπαφι χριςτθ:  

o Αποςτολι (προσ ΥΜ) 

o Χρζωςθ (ςε χειριςτι για ενζργεια)  

o Επιςτροφι (από χριςτθ ι ΥΜ) 

 Ραροχι δυνατότθτασ παρακολοφκθςθσ τθσ 

«διαδρομισ» του εγγράφου εντόσ του φορζα από τον 

χριςτθ. 

17.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν ενζργεια 

αρχειοκζτθςθσ του ειςερχομζνου εγγράφου. 

Από τθ ςτιγμι τθσ αρχειοκζτθςισ του εγγράφου και μετά, δεν 

κα πρζπει να μπορεί να επζλκει καμία μεταβολι ςτο 

αρχειοκετθμζνο ζγγραφο. 

Θα  πρζπει να υποςτθρίηεται θ ενζργεια τθσ επαναφοράσ από 

αρχειοκζτθςθ ςε χριςτεσ με κατάλλθλα δικαιϊματα για τθν 

πράξθ αυτι. 

ΝΑΙ 

  

18.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει άμεςθ εποπτικι εικόνα τθσ 

κατάςταςθσ ςτθν οποία βρίςκεται το ειςερχόμενο ζγγραφο ςε 

κάκε μια από τισ υπθρεςιακζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ζχει 

ΝΑΙ 
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διαβιβαςτεί. 

19.  Ο χριςτθσ που καταχϊρθςε το ειςερχόμενο ζγγραφο κα πρζπει 

να μπορεί να υπογράφει ψθφιακά το ψθφιακό αντίγραφο που 

ζχει δθμιουργθκεί με τθν καταχϊρθςθ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 

μθ μεταβολι του. 

Θ διαδικαςία τθσ ψθφιακισ υπογραφισ κα πρζπει να μπορεί να 

γίνεται μζςα από τον Web Browser του χριςτθ, χωρίσ τθ χριςθ 

τοπικά εγκατεςτθμζνων εφαρμογϊν και χωρίσ ο χριςτθσ να 

εγκαταλείπει τθ γραφικι διεπαφι του Συςτιματοσ, με τον ίδιο 

τρόπο ανεξάρτθτα από τθ μορφι του αρχικά παραλθφκζντοσ 

ψθφιακοφ αρχείου του ειςερχομζνου εγγράφου. 

ΝΑΙ 

  

20.  Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο 

με τον οποίο το προςφερόμενο ςφςτθμα καλφπτει τισ 

ανωτζρω λειτουργίεσ υποβάλλοντασ ςχετικό video που 

τεκμθριϊνει τισ λειτουργίεσ διακίνθςθσ και προϊκθςθσ 

ειςερχομζνων εγγράφων (V4) 

ΝΑΙ 

  

21.  Το Σφςτθμα κατά τθ διακίνθςθ – αποςτολι εξερχόμενου ι 

εςωτερικοφ εγγράφου κα πρζπει να υποςτθρίηει τα ακόλουκα: 

 Διαδικαςία ςφνταξθσ, αναςκόπθςθσ, ζγκριςθσ, 

δθμιουργίασ ακριβοφσ αντιγράφου και αποςτολισ/ 

κοινοποίθςθσ εξερχόμενων εγγράφων. 

 Αποςτολι εγγράφων ςε χριςτεσ και ομάδεσ με 

δυνατότθτα κακοριςμοφ ςχολίων, απαιτοφμενων 

ενεργειϊν, προτεραιότθτασ, κλπ. 

 Δθμιουργία αντιγράφων του εγγράφου για κακζναν 

από τουσ εςωτερικοφσ παραλιπτεσ (ΥΜ) και αυτόματθ 

πρωτοκόλλθςθ του εγγράφου (ωσ ειςερχομζνου πλζον 

ςτουσ παραλιπτεσ), εφόςον κάποιοι από τουσ 

παραλιπτεσ του εγγράφου ανικουν ςτθν ιεραρχία του 

φορζα. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ διακίνθςθσ του εγγράφου με 

εφκολο τρόπο από τουσ χριςτεσ με κατάλλθλα 

δικαιϊματα πρόςβαςθσ. 

 Καταγραφι του ιςτορικοφ ενεργειϊν διακίνθςθσ επί 

του εγγράφου ςε κάκε διακριτι ενζργεια διακίνθςθσ επί 

του εγγράφου (λ.χ. πότε ςτάλκθκε, προσ ποιουσ και από 

ποιον, πότε και από ποιον υπογράφθκε, εάν 

αρχειοκετικθκε ι επιςτράφθκε, εάν δθμιουργικθκε 

ακριβζσ αντίγραφο, κ.ο.κ.). 

 Μθχανιςμό αυτόματθσ επιςφναψθσ του εγγράφου ςε 

μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ και αποςτολι (από 

το Σφςτθμα) ςτον παραλιπτθ τα ςτοιχεία του οποίου 

καταχωρικθκαν ωσ εξωτερικοφ αποδζκτθ κατά τθν 

ειςαγωγι του εγγράφου ςτο ςφςτθμα. Ο χειριςτισ του 

εγγράφου κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ 

κζματοσ και ςϊματοσ κειμζνου ςτο προσ αποςτολι email 

μζςα από το Σφςτθμα, ενϊ παράλλθλα κα πρζπει να 

ΝΑΙ 
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επιςθμαίνεται ςτον χριςτθ θ λιψθ αποδεικτικοφ 

παραλαβισ από το πρόγραμμα ανάγνωςθσ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου του εξωτερικοφ αποδζκτθ – παραλιπτθ 

του εγγράφου. 

22.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν ενζργεια 

αρχειοκζτθςθσ του εξερχόμενου εγγράφου. 

Από τθ ςτιγμι τθσ αρχειοκζτθςισ του εγγράφου και μετά, δεν 

κα πρζπει να μπορεί να επζλκει καμία μεταβολι ςτο 

αρχειοκετθμζνο ζγγραφο. 

Θα  πρζπει να υποςτθρίηεται θ ενζργεια τθσ επαναφοράσ από 

αρχειοκζτθςθ ςε χριςτεσ με κατάλλθλα δικαιϊματα για τθν 

πράξθ αυτι. 

ΝΑΙ 

  

23.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει άμεςθ εποπτικι εικόνα τθσ 

κατάςταςθσ ςτθν οποία βρίςκεται το εξερχόμενο ζγγραφο ςε 

κάκε μια από τισ υπθρεςιακζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ζχει 

διαβιβαςτεί , κακϊσ και εάν ζχει παραλθφκεί από τον εξωτερικό 

παραλιπτθ του 

ΝΑΙ 

  

24.  Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο 

με τον οποίο το προςφερόμενο ςφςτθμα καλφπτει τισ 

ανωτζρω λειτουργίεσ υποβάλλοντασ ςχετικό video που 

τεκμθριϊνει τισ λειτουργίεσ διακίνθςθσ και προϊκθςθσ 

εξερχομζνων εγγράφων (V5) 

ΝΑΙ 

  

25.  Ο χριςτθσ που καταχϊρθςε το ςχζδιο εγγράφου κα πρζπει να 

μπορεί να υπογράφει ψθφιακά το ψθφιακό αντίγραφο που ζχει 

δθμιουργθκεί με τθν καταχϊρθςθ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μθ 

μεταβολι του. 

Θ διαδικαςία τθσ ψθφιακισ υπογραφισ κα πρζπει να γίνεται 

μζςα από τον Web Browser του χριςτθ, χωρίσ τθ χριςθ τοπικά 

εγκατεςτθμζνων εφαρμογϊν και χωρίσ ο χριςτθσ να 

εγκαταλείπει τθ γραφικι διεπαφι του ςυςτιματοσ, με τον ίδιο 

τρόπο ανεξάρτθτα από τθ μορφι του αρχικά παραλθφκζντοσ 

ψθφιακοφ αρχείου του ειςερχομζνου εγγράφου. 

ΝΑΙ 

  

26.  Το Σφςτθμα κατά τθ διακίνθςθ και ψθφιακι υπογραφι Σχεδίου 

Εγγράφου κα πρζπει να υποςτθρίηει τισ  ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

 Ο ςυντάκτθσ του εγγράφου, αφοφ το υπογράψει, κα 

πρζπει να μπορεί να αποςτζλλει το ζγγραφο ςτθν ςτον 

εκτελοφντα χρζθ προϊςταμζνου τθσ υπθρεςιακισ του 

μονάδασ προσ υπογραφι.  

 Ο κάκε προϊςτάμενοσ ΥΜ που οφείλει να 

προςυπογράψει το ςχζδιο, κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα 

υπογραφισ και προϊκθςθσ του ςχεδίου για υπογραφι 

προσ τον εκτελοφντα χρζθ προϊςταμζνου τθσ επόμενθσ 

ιεραρχικά ομάδασ, από τθν οποία κα πρζπει να 

υπογραφεί. 

 Σε κάκε ςτάδιο τθσ διακίνθςισ του κατά τθ διαδικαςία 

τθσ ζγκριςισ του κα πρζπει να ενςωματϊνονται και οι 

ψθφιακζσ υπογραφζσ του αντίςτοιχου υπογράφοντα 

ΝΑΙ 
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(εφόςον αυτόσ διακζτει τα απαραίτθτα ψθφιακά 

πιςτοποιθτικά). ).  Θ ενςωμάτωςθ τθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ κα πρζπει να γίνεται μζςα από τθ web 

γραφικι διεπαφι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

εγγράφων, χωρίσ τθν απαίτθςθ για εγκατάςταςθ και 

χριςθ οποιαςδιποτε desktop εφαρμογισ (λ.χ. MS Office, 

Acrobat, Java, κλπ.) ι τρίτου, ανεξάρτθτου, ςυςτιματοσ. 

Θ ψθφιακι υπογραφι κα πρζπει να χρθςιμοποιεί 

αποκλειςτικά ψθφιακά πιςτοποιθτικά ςκλθρισ 

αποκικευςθσ ςε usbtokens ι smartcards, ςυμβατά με 

τθν υποδομι δθμόςιου κλειδιοφ που διατθρεί θ Αρχι 

Ριςτοποίθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και θ Εκνικι 

Διαδικτυακι Ρφλθ ΕΜΘΣ και να ενςωματϊνεται 

αυτόματα ςτο ψθφιακό αντίγραφο (pdf). 

 Το ςφςτθμα κα πρζπει να κρατά πλιρεσ ιςτορικό των 

διαφορετικϊν εγγράφων (ψθφιακϊν αρχείων ςε μορφι 

pdf κακϊσ και πρωτότυπων αρχείων όπωσ αυτά 

καταχωρικθκαν από τουσ χριςτεσ) που παράγονται ςε 

κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χρθςιμοποιϊντασ 

μθχανιςμό ελζγχου και δθμιουργίασ εκδόςεων 

(versioncontrol). 

 Στο παραγόμενο ζπειτα από τθν προςκικθ μίασ νζασ 

υπογραφισ ζγγραφο κα αποτυπϊνονται τόςο θ ζνδειξθ 

τθσ υπογραφισ όςο και τα πικανά ςχόλια (π.χ. 

διαφωνίεσ, αντιρριςεισ) που τθν ςυνοδεφουν ςε 

ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, όπωσ ορίηονται ςτον ΚΕΔΥ. 

 Σε περίπτωςθ που ζνασ αρμόδιοσ για τθν ζγκριςθ του 

ςχεδίου διαφωνεί, κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα 

επιςτροφισ του ςχεδίου εγγράφου ςτον αρχικό 

ςυντάκτθ, μαηί με ςχόλια που τεκμθριϊνουν τθ διαφωνία 

του. 

 Σε περίπτωςθ που ζνασ αρμόδιοσ για τθν ζγκριςθ του 

ςχεδίου ςυμφωνεί ςε γενικζσ γραμμζσ, επικυμεί όμωσ να 

επιφζρει μικρισ κλίμακασ τροποποιιςεισ, το ςφςτθμα κα 

πρζπει να του παρζχει τθ δυνατότθτα να καταχωρεί τισ 

παρατθριςεισ του και να τροποποιεί το ψθφιακό αρχείο, 

ενςωματϊνοντάσ τεσ ςε αυτό και αποκθκεφοντάσ το ςε 

διακριτι ζκδοςθ από το αρχικό. Με τον τρόπο αυτό κα 

διαςφαλίηεται θ πλιρθσ αποτφπωςθ των παρεμβάςεων 

επί του ςχεδίου εγγράφου κακ’ όλθ τθ διαδικαςία 

ζγκριςθσ και ςυλλογισ των απαραίτθτων υπογραφϊν. 

 Πταν το ςχζδιο λαμβάνει τθν τελικι υπογραφι (από 

τον δθλωκζντα ωσ τελικό υπογράφοντα), τότε αυτό κα 

πρζπει να λαμβάνει αρικμό πρωτοκόλλου και  να 

επιςτρζφεται ςτον ςυντάκτθ του για τθν μετατροπι του 

ςε εξερχόμενο, το οποίο ςτθ ςυνζχεια κα ακολουκεί τθν 

πορεία εξερχομζνου εγγράφου και τθν παραγωγι 
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ακριβοφσ αντιγράφου.  

27.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ 

δθμιουργίασ του τελικοφ εξερχόμενου εγγράφου και ψθφιακισ 

υπογραφισ του όταν ζνα ςχζδιο εγγράφου επιςτρζφεται ςτον 

ςυντάκτθ του από τον τελικό υπογράφοντα. 

ΝΑΙ 

  

28.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει και τθ δυνατότθτα 

αρχειοκζτθςθσ ςχεδίου εγγράφου. Από τθ ςτιγμι τθσ 

αρχειοκζτθςισ του και μετά δεν κα πρζπει να μπορεί να επζλκει 

καμία μεταβολι ςτο αρχειοκετθμζνο ζγγραφο. 

ΝΑΙ 

  

29.  Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο 

με τον οποίο το προςφερόμενο ςφςτθμα καλφπτει τισ 

ανωτζρω λειτουργίεσ υποβάλλοντασ ςχετικό video που 

τεκμθριϊνει τισ λειτουργίεσ διακίνθςθσ, υπογραφισ και 

προϊκθςθσ ςχεδίων εγγράφων (V6) 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργικι Ενότθτα 3: Αναηιτθςθ – Εντοπιςμόσ Εγγράφων 

30.  Το περιεχόμενο (content) θλεκτρονικϊν εγγράφων 

(searchablepdfs ι αντίςτοιχοι μορφότυποι) κα πρζπει να μπορεί 

αυτόματα να εξάγεται και να ενθμερϊνει τουσ ςχετικοφσ 

πίνακεσ υποςτιριξθσ των μθχανιςμϊν αναηιτθςθσ ελευκζρου 

κειμζνου (fulltextretrieval). 

ΝΑΙ 

  

31.  Κατά τθν αναηιτθςθ τα ζγγραφα κα πρζπει να χαρακτθρίηονται 

με χριςθ όλων των επικυμθτϊν πεδίων και δεδομζνων, χωρίσ 

περιοριςμό ςτο πλικοσ τουσ 

ΝΑΙ 

  

32.  Θα πρζπει να παρζχεται μθχανιςμόσ αναηιτθςθσ των οντοτιτων 

πλθροφοριϊν με δυνατότθτα δυναμικισ αναηιτθςθσ εγγράφων 

με βάςθ ςυνδυαςμό οντοτιτων όπωσ: 

 ΑρικμόσΡρωτοκόλλου 

 ΑρικμόσΡρωτοκόλλου Αποςτολζα 

 Αποςτολζασ 

 Θζμα Εγγράφου 

 ΕίδοσΕγγράφου 

 Κατάςταςθ Εγγράφου 

 Εξωτερικοί Αποδζκτεσ 

 Αναγνωριςτικό (ID) 

 Θμερομθνίεσ (δθμιουργίασ, αποςτολισ, ιςτορικό 

κινιςεων, κλπ.) 

 Θεματικζσ Κατθγορίεσ 

 Θεματικόσ Φάκελοσ 

 Εμπλεκόμενοι Χριςτεσ: Υπογράφων, Συντάκτθσ, 

Καταχωρθτισ, Χειριςτισ, Απαντικθκε, Αρχειοκετικθκε. 

 Εμπλεκόμενεσ  Υ.Μ.: Υποχρζωςθ υπογραφισ, Κάτοχοσ, 

Κοινοποιικθκε από/προσ, Στάλκθκε από/προσ 

 Μεταδεδομζνα υποκζςεων ςτισ οποίεσ εντάςςεται το 

προσ αναηιτθςθ ζγγραφο  

ΝΑΙ 

  

33.  Κατά τθ διατφπωςθ ερωτθμάτων αναηιτθςθσ, κα πρζπει να 

μποροφν να ςυνδυαςκοφν πικανζσ τιμζσ ςε μεταδεδομζνα των 

ΝΑΙ 
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εγγράφων και φράςεισ ςτο περιεχόμενο των ίδιων των 

εγγράφων (metadatasearch&fulltextsearch), λαμβάνοντασ υπ’ 

όψθ τα δικαιϊματα προβολισ ςυγκεκριμζνων εγγράφων του 

χριςτθ που πραγματοποιεί τθν αναηιτθςθ 

34.  Θα πρζπει να παρζχονται προκακοριςμζνα ερωτιματα 

αναηιτθςθσ και εντοπιςμοφ των εγγράφων βάςει του τφπου των 

εγγράφων: 

 Ειςερχόμενα ςε εκκρεμότθτα, χρεωμζνα, απαντθμζνα, 

αρχειοκετθμζνα, κοινοποιθκζντα, απεςταλμζνα, 

επιςτραφζντα. 

 Εξερχόμενα απεςταλμζνα, απαντθμζνα, μθ 

απεςταλμζνα, αρχειοκετθμζνα, υπογεγραμμζνα, 

οίκοκεν. 

 Σχζδια προσ υπογραφι, με τελικι υπογραφι, 

υφιςταμζνων υπθρεςιϊν, αρχειοκετθμζνα, 

υπογεγραμμζνα, επιςτραφζντα, οίκοκεν 

ΝΑΙ 

  

35.  Θα πρζπει να ενςωματϊνεται δυνατότθτα εξαγωγισ 

αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ ςε εφαρμογι υπολογιςτικοφ 

φφλλου Excel 

ΝΑΙ 

  

36.  Θα πρζπει να παρζχεται δυνατότθτα αναηιτθςθσ και προβολισ 

ομαδοποιθμζνων αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ ςτα ζγγραφα 

όλων των υφιςταμζνων υπθρεςιϊν βάςει τθσ κζςθσ και του 

ρόλου που ζχει ο κάκε χριςτθσ ςτο Οργανόγραμμα 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργικι Ενότθτα 4: Διαχείριςθ Υποκζςεων 

37.  Το Σφςτθμα ωσ προσ τθν διαχείριςθ Υποκζςεων κα πρζπει να 

υποςτθρίηει τθν οργάνωςθ και ενςωμάτωςθ πολλαπλϊν 

εγγράφων που αφοροφν ςτθν ίδια Υπόκεςθ ςε ενιαίο φάκελο 

τθσ Υπόκεςθσ 

ΝΑΙ 

  

38.  Το Σφςτθμα παρζχει κατάλλθλθ λειτουργικότθτα ϊςτε οι 

φάκελοι Υποκζςεων να χαρακτθρίηονται με μια ςειρά 

μεταδεδομζνων που περιλαμβάνουν:  

 Τον τφπο του φακζλου (όνομα τθσ διαδικαςίασ που 

μοντελοποιεί). 

 Λζξεισκλειδιά. 

 Στοιχεία ενδιαφερομζνου (λ.χ. ονοματεπϊνυμο πολίτθ, 

επωνυμία εταιρείασ) που αποτελεί τον βαςικό 

εμπλεκόμενο ςτο ςυγκεκριμζνο φάκελο 

 Στοιχεία γεωγραφικισ περιοχισ που αφορά θ υπόκεςθ 

 Τθ (μθ γραμμικι) ακολουκία τφπων εγγράφου που 

περιλαμβάνει κάκε φάκελοσ, ςτθν οποία κα κακορίηεται 

θ κζςθ του εγγράφου ςτθν ακολουκία. Θ ακολουκία αυτι 

όταν ςυμπλθρϊνεται από ςυγκεκριμζνα ζγγραφα που 

εμπίπτουν ςτουσ προδιαγεγραμμζνουσ τφπουσ 

εγγράφων, αποτυπϊνει τθ χρονικι ροι εξζλιξθσ τθσ 

υπόκεςθσ 

 Τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ (από το οργανόγραμμα του 

φορζα) και τουσ ρόλουσ που ζχουν δικαίωμα προβολισ 

ΝΑΙ 
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ενόσ φακζλου και αυτζσ που ζχουν δικαίωμα προςκικθσ 

εγγράφων ςτο φάκελο αυτόν – δθλαδι τισ εμπλεκόμενεσ 

με τθ διαδικαςία υπθρεςιακζσ μονάδεσ και ρόλουσ 

39.  Το Σφςτθμα υποςτθρίηει βαςικζσ λειτουργίεσ επί των φακζλων 

Υποκζςεων, όπωσ:  

 Δθμιουργία φακζλου Υπόκεςθσ 

 Ρροβολι καταλόγων φακζλων Υποκζςεων 

 Ανάςυρςθ και προβολι φακζλου  Υπόκεςθσ 

 Ρροςκικθ (νζου ι υφιςταμζνου) εγγράφου ςε φάκελο 

Υπόκεςθσ 

 Αποςτολι φακζλου ςε ςυνεργαηόμενεσ υπθρεςιακζσ 

μονάδεσ 

 Χρζωςθ φακζλου ςε ζναν ι περιςςότερουσ χριςτεσ / 

ρόλουσ 

ΝΑΙ 

  

40.  Το Σφςτθμα υποςτθρίηει τθν ενςωμάτωςθ ενόσ εγγράφου ςε μία 

υπάρχουςα Υπόκεςθ κατά τθν καταχϊρθςι του ςτο Σφςτθμα με 

τα κατάλλθλα μεταδεδομζνα ςυςχζτιςθσ από τθ φόρμα 

καταχϊρθςθσ του εγγράφου. 

ΝΑΙ 

  

41.  Το Σφςτθμα υποςτθρίηει τθν καταγραφι εκτζλεςθσ 

τυποποιθμζνων ενεργειϊν για τθν διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςθσ 

ΝΑΙ 
  

42.  Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τα πλζον διαδεδομζνα 

πρότυπα μοντελοποίθςθσ (ςε επίπεδο ροϊν εργαςίασ και 

ενεργειϊν) BPMN 2.0 και CMMN 1.1, κακιςτϊντασ το πλιρωσ 

διαλειτουργικό με αντίςτοιχα ςυςτιματα διαχείριςθσ 

επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν και υποκζςεων. 

Ο υποψιφιοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να παρακζςει και 

ςτοιχεία τα οποία αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ με τθ 

ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ. 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργικι Ενότθτα 5: Ειδικζσ Λειτουργίεσ Συςτιματοσ 

43.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ 

διαχείριςθσ εγγράφων: 

 Οι διαχειριςτζσ του Συςτιματοσ κα πρζπει να μποροφν 

να προβάλουν και να διαχειριςτοφν τα ζγγραφα του 

Φορζα ςτο ςφνολό τουσ.  

 Αντίςτοιχθ λειτουργικότθτα κα πρζπει να παρζχεται και 

για τθν διαχείριςθ των εγγράφων ςε κάκε βακμίδα τθσ 

ιεραρχίασ (τμιμα, διεφκυνςθ, γενικι διεφκυνςθ, γενικι 

γραμματεία, κ.ο.κ.), ϊςτε ο διαχειριςτισ να ζχει 

πρόςβαςθ ςτον κατάλογο εγγράφων όπωσ αυτόσ 

προβάλλεται ςε κάκε υπθρεςιακι μονάδα. 

 Θα πρζπει να περιλαμβάνεται ειδικι προβολι για τθ 

διαχείριςθ των ζγγραφων που καταχωροφνται και 

διεκπεραιϊνονται μζςω του Κεντρικοφ Ρρωτοκόλλου. 

ΝΑΙ 

  

44.  Ο διαχειριςτισ κα πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω 

διακζςιμεσ λειτουργίεσ ςτα προβαλλόμενα ζγγραφα: 

 Αναλυτικι προβολι ψθφιακϊν εγγράφων και 

μεταδεδομζνων τουσ. 

ΝΑΙ 

  



ΑΔΑ: 6ΣΧΝ4690Β4-Ν4Ξ



 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Ν.Μ.ΑΡΓΟΤ Σελίδα 31 
 

A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Επεξεργαςία διαχειριςτι, θ οποία κα πρζπει να 

επιτρζπει τθ μεταβολι των ςτοιχείων του εγγράφου. Θ 

ενζργεια αυτι κα πρζπει να καταγράφεται ςτο ιςτορικό 

του εγγράφου μαηί με τα ςτοιχεία του χριςτθ και τθν 

ϊρα που τθν πραγματοποίθςε.  

 Επαναφορά από αρχειοκζτθςθ. Θ ομάδα των 

διαχειριςτϊν κα πρζπει να μπορεί να επαναφζρει ζνα 

ζγγραφο από τθν αρχειοκζτθςθ. 

 Δθμοςίευςθ ςε Ιςτοςελίδα.  

 Αντιςτροφι τφπου εγγράφου. Σε περιπτϊςεισ που ζχει 

πραγματοποιθκεί λανκαςμζνα θ αρχικι επιλογι του 

τφπου του εγγράφου (Ειςερχόμενο ι Εξερχόμενο) ο 

διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να μετατρζψει το 

ειςερχόμενο ςε εξερχόμενο ι το αντίςτροφο. 

 Διαγραφι Σχεδίων. Θα πρζπει να παρζχεται θ 

δυνατότθτα διαγραφισ ςχεδίων που δεν ζχουν 

ολοκλθρωκεί και παραμζνουν ανενεργά χωρίσ τθν 

υπογραφι του ςυντάκτθ /καταχωρθτι. 

 Ακφρωςθ Τελικισ Υπογραφισ. Σε περιπτϊςεισ που ζνα 

ςχζδιο ζχει λάβει τθν τελικι υπογραφι και αρικμό 

πρωτοκόλλου ο διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να το 

ακυρϊςει και να το επαναφζρει ςτθν αμζςωσ 

προθγοφμενθ κατάςταςθ που βριςκόταν πριν τθν τελικι 

υπογραφι, καταχωρϊντασ ςε ςχόλια τον ακριβι λόγο τθσ 

ακφρωςθσ. Ραράλλθλα ο αρικμόσ πρωτοκόλλου και το 

ζγγραφο κα πρζπει να ακυρϊνεται και ςτθ κζςθ τουσ να 

καταχωρείται αυτόματα ζγγραφο που κα φζρει τθν 

ζνδειξθ ΑΚΥΟ. 

45.  Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο 

με τον οποίο το προςφερόμενο ςφςτθμα καλφπτει τισ 

ανωτζρω λειτουργίεσ υποβάλλοντασ ςχετικό video που 

τεκμθριϊνει τισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ εγγράφων από 

διαχειριςτζσ (V7) 

ΝΑΙ 

  

46.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ 

των αρμοδιοτιτων ζγκριςθσ και υπογραφισ εγγράφων ςε 

χριςτθ που κατζχει υψθλότερθ ιεραρχικά κζςθ ςε ςχζςθ με τον 

χριςτθ ςτον οποίον βρίςκεται προσ υπογραφι ζνα ςχζδιο 

εγγράφου.  

Ο χριςτθσ ςτον οποίο μεταβιβάηονται οι αρμοδιότθτεσ κα 

πρζπει να περιλαμβάνεται ςτουσ ςυνυπογράφοντεσ ι να είναι ο 

τελικόσ υπογράφων του εγγράφου 

ΝΑΙ 

  

47.  Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο 

με τον οποίο το προςφερόμενο ςφςτθμα καλφπτει τισ 

ανωτζρω λειτουργίεσ υποβάλλοντασ ςχετικό video που 

τεκμθριϊνει τισ λειτουργίεσ μεταβίβαςθσ εγκρίςεων για 

ςχζδια εγγράφων (V8) 

ΝΑΙ 

  

48.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα προβολισ και ΝΑΙ   
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διαχείριςθσ εγγράφων και αιτθμάτων που προζρχονται από 

τουσ χριςτεσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Φορζα. Θα πρζπει να 

παρζχει εξιδεικευμζνθ αναηιτθςθ για τα ζγγραφα αυτά βάςει 

ςυγκεκριμζνων πεδίων που ζχουν ςυμπλθρωκεί κατά τθν 

υποβολι τουσ ςτθν διαδικτυακι πφλθ, π.χ. Θεματικζσ 

κατθγορίεσ, και κα υποςτθρίηει  τθν εξαγωγι (export) τουσ ςε 

αρχείο κατάλλθλθσ μορφισ, π.χ. CSV. 

49.  Στο Σφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνεται εγγενισ (native) 

δυναμικι εφαρμογι για φορθτζσ ςυςκευζσ για τισ πλατφόρμεσ 

Android και iOS. 

ΝΑΙ 

  

50.  Θ εφαρμογι για φορθτζσ ςυςκευζσ κα πρζπει να υποςτθρίηεται 

το ςφνολο των παρακάτω διαδικαςιϊν:  

 Διακίνθςθ ειςερχομζνου, εξερχομζνου και ςχεδίου 

εγγράφου. 

 Αρχειοκζτθςθ εγγράφου. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ του εγγράφου. 

 Θλεκτρονικι υπογραφι ςχεδίου (ζνδειξθ ζγκριςθσ ). 

 Μετατροπι ςχεδίουςεεξερχόμενο. 

 Αναηιτθςθ και εντοπιςμόσ εγγράφων. 

ΝΑΙ 

  

51.  Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο 

με τον οποίο το προςφερόμενο ςφςτθμα καλφπτει τισ 

ανωτζρω λειτουργίεσ υποβάλλοντασ ςχετικό video που 

τεκμθριϊνει τισ λειτουργίεσ τθσ εγγενοφσ φορθτισ εφαρμογισ 

διαχείριςθσ εγγράφων (V9) 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργικι Ενότθτα 6: Γενικζσ απαιτιςεισ οριηόντιων λειτουργιϊν 

52.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά 

Θλεκτρονικισ Ρρωτοκόλλθςθσ &Χρονοςιμανςθσ Εγγράφων: 

 Δυνατότθτα ςε κάκε χριςτθ του ςυςτιματοσ που ζχει 

ςχετικι εξουςιοδότθςθ να μπορεί να καταχωρεί ζγγραφα 

ςτο ςφςτθμα και να λαμβάνει Αρικμό Ρρωτοκόλλου.  

 Χριςθ μθχανιςμοφ χρονοςιμανςθσ κατά τθν 

πρωτοκόλλθςθ. Θα πρζπει να υποςτθρίηεται ζγκυρθ 

χρονοςιμανςθ (time-stamping) με διαςφνδεςθ με 

πιςτοποιθμζνο φορζα παροχισ υπθρεςιϊν ψθφιακισ 

χρονοςιμανςθσ (ΕΜΘ, Εκνικό Ινςτιτοφτο Μετρολογίασ ι 

άλλο αντίςτοιχο αναγνωριςμζνο φορζα). 

 Θλεκτρονικι πρωτοκόλλθςθ όλων των ειςερχόμενων 

και εξερχόμενων εγγράφων με βάςθ τουσ κανόνεσ που 

διζπουν τον φορζα.  

 Υποςτιριξθ κατ’ ελάχιςτον των παρακάτω τρόπων 

πρωτοκόλλθςθσ: 

o Κατανεμθμζνθ πρωτοκόλλθςθ, με διακριτό αρικμό 

πρωτοκόλλου ανά βακμίδα τθσ ιεραρχίασ (τμιμα, 

διεφκυνςθ, γενικι διεφκυνςθ, γενικι γραμματεία, 

κ.ο.κ.)  και  

o Απόδοςθ κεντρικοφ αρικμοφ πρωτοκόλλου από το 

ενιαίο κεντρικό πρωτόκολλο του Φορζα. 

ΝΑΙ 
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 Αυτόματθ αρίκμθςθ (auto-numbering) και απόδοςθ 

μοναδικοφ αρικμοφ πρωτοκόλλου. 

 Μθχανιςμό ελζγχου διπλισ καταχϊρθςθσ εγγράφων. 

 Δυνατότθτα ακφρωςθσ Αρ. Ρρωτοκόλλου ςε κατάλλθλα 

εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. 

 Αυτόματθ ζκδοςθ αποδεικτικοφ παραλαβισ εγγράφου 

(Αποδεικτικό Ρρωτοκόλλου) κατά τθν καταχϊρθςθ 

πρωτοκόλλου που αφορά ειςερχόμενα, με κατ’ ελάχιςτον 

τα εξισ ςτοιχεία: Πνομα αποςτολζα, αρικμό 

πρωτοκόλλου, θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ, κζμα. 

 Συςχζτιςθ εγγράφων που ζχουν καταχωρθκεί ςτο 

πρωτόκολλο (π.χ. απαντθτικι επιςτολι ςε προθγοφμενο 

πρωτοκολλθμζνο ζγγραφο ι ςχετικά ζγγραφα για τα 

οποία γίνεται αναφορά ςε επιςτολι).  

 Χαρακτθριςμό εξερχόμενου εγγράφου με δεδομζνα 

του ςυςτιματοσ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", π.χ. "Ρροσ Ανάρτθςθ", 

"Αρικμόσ Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ (ΑΔΑ)", κλπ 

53.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν απευκείασ προςκικθ 

ψθφιακισ υπογραφισ ςτουσ διαφόρουσ κόμβουσ τθσ 

διακίνθςθσ του εγγράφου με τον ίδιο τρόπο για το χριςτθ είτε 

αυτι είναι προθγμζνθ είτε αυτι είναι απλι, είτε αυτι 

φυλάςςεται ςε φορθτό μζςο ‘ςκλθρισ’ αποκικευςθσ 

(qualifiedadvancedelectronicsignature), είτε φυλάςςεται ςε 

server, είτε με τρόπο ςυμβατά με τθν υποδομι δθμόςιου 

κλειδιοφ που διατθρεί θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου και θ Εκνικι Διαδικτυακι Ρφλθ ΕΜΘΣ, είτε με άλλο 

τρόπο (με τα πιςτοποιθτικά ειςόδου ςτο Σφςτθμα). 

ΝΑΙ 

  

54.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν ενςωμάτωςθ τθσ 

ψθφιακισ υπογραφισ απευκείασ από τον webbrowser, χωρίσ 

τθν απαίτθςθ για εγκατάςταςθ και χριςθ οποιαςδιποτε 

desktop εφαρμογισ (λ.χ. office, acrobat, java κλπ.) και με 

υποςτιριξθ χριςθσ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν ςκλθρισ 

αποκικευςθσ ςε usbtokens ι smartcards αλλά και 

πιςτοποιθτικϊν που βρίςκονται αποκθκευμζνα ςε 

απομακρυςμζνεσ αςφαλείσ διατάξεισ αποκικευςθσ. 

ΝΑΙ 

  

55.  Θ ενςωμάτωςθ από το Σφςτθμα τθσ ψθφιακισ υπογραφισ μζςω 

webbrowser ςτο ψθφιακό αρχείο του εγγράφου με χριςθ 

usbtoken κα πρζπει να υποςτθρίηεται και ςε PC με λειτουργικό 

ςφςτθμα Windows και ςε Mac με λειτουργικό ςφςτθμα MacOS 

X. Ρροσ τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ αυτισ κα πρζπει να 

υποβλθκεί ςχετικό video (V13) 

NAI 

  

56.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα 

πολλαπλϊν ψθφιακϊν υπογραφϊν ςτο ίδιο ζγγραφο ςε κζςεισ 

που προκακορίηονται από το ςφςτθμα με βάςθ τθν επιλογι 

υπογραφόντων από τον ςυντάκτθ του εγγράφου («ςφραγίδα 

προςυπογραφϊν» του ΚΕΔΥ) 

ΝΑΙ 

  

57.  Το Σφςτθμα  παρζχει διαλειτουργία με τισ υπθρεςίεσ ΝΑΙ   
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επαλικευςθσ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν τθσ Εκνικισ Ρφλθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΕΜΘΣ 

58.  Το Σφςτθμα περιλαμβάνει Υποςφςτθμα Αναφορϊν το οποίο 

πρζπει να παρζχει κατ’ ελάχιςτον τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: 

 Ρρόςβαςθ αποκλειςτικά μζςω διαδικτυακοφ 

φυλλομετρθτι (browser) με ανάλογθ φιλικι διεπαφι 

επικοινωνίασ, όπωσ αυτι για τθ διαχείριςθ εγγράφων και 

υποκζςεων, τόςο για τθν εκτζλεςθ – προβολι αναφορϊν 

όςο και για το ςχεδιαςμό τουσ. 

 Ενςωματωμζνο μθχανιςμό ςχεδιαςμοφ και παραγωγισ 

ςφνκετων αναφορϊν με δυνατότθτα απόδοςθσ 

δικαιωμάτων εκτζλεςισ τουσ από τον Διαχειριςτι ςε 

ομάδεσ χρθςτϊν (υπθρεςίεσ). 

 Υποςτιριξθ δθμιουργίασ και χριςθσ βιβλιοκικθσ 

ζτοιμων αναφορϊν. 

 Απλοποιθμζνθ διαδικαςία δθμιουργίασ αναφορϊν. 

Δυνατότθτα παραγωγισ δυναμικϊν αναφορϊν με χριςθ 

ςυγκεκριμζνων κριτθρίων και εξαγωγι τουσ ςε 

εκτυπϊςιμθ ι θλεκτρονικι μορφι. 

 Υποςτιριξθ παραγωγισ αναφορϊν ανά Υπθρεςιακι 

Μονάδα και ρόλο χριςτθ. 

 Δυνατότθτα εξαγωγισ αναφορϊν ςε διάφορεσ μορφζσ 

αρχείων (κατϋελάχιςτονcsv, excel, pdf, word, powerpoint, 

odt, ods). 

 Δυνατότθτα διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ ςε αναφορζσ, 

ανάλογα με τθν υπθρεςία ςτθν οποία ανικει ο χριςτθσ 

και τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ που του αποδίδονται από 

το διαχειριςτι του ςυςτιματοσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

αναφορζσ. 

ΝΑΙ 

  

59.  Το Σφςτθμα περιλαμβάνει Υποςφςτθμα Υποδοχισ, Καταχϊρθςθσ 

και Ρρωτοκόλλθςθσ τθσ Θλεκτρονικισ Αλλθλογραφίασ που 

δζχονται οι υπθρεςιακζσ μονάδεσ ςτο οποίο παρζχονται οι 

παρακάτω δυνατότθτεσ και ενζργειεσ: 

 Ρροβολι μθνυμάτων ςε κατάλογο με δυνατότθτα 

αναηιτθςθσ βάςει κατάςταςθσ (Διαγραμμζνα, 

αναγνωςμζνα, μθ αναγνωςμζνα, πρωτοκολλθμζνα, κτλ.), 

λζξεων κλειδιϊν και θμερομθνία αποςτολισ. 

 Αναλυτικι προβολι μθνυμάτων και ςυνθμμζνων 

αρχείων. 

 Καταχϊρθςθ και πρωτοκόλλθςθ λθφκζντοσ μθνφματοσ, 

με τθν αυτόματθ ςυμπλιρωςθ  των πεδίων Θζμα, 

Αποςτολζασ, Email Αποςτολζα, Θμερομθνία Αποςτολισ 

και δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ του κειμζνου του email, 

ι των ςυνθμμζνων αρχείων του, ωσ βαςικοφ ψθφιακοφ 

αρχείου ι ςυνθμμζνου ςτο ζγγραφο, με το πάτθμα 2-3 

clicks. 

 Αυτόματθ μετατροπι του κειμζνου του email ςε 

ΝΑΙ 
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ψθφιακό αρχείο PDF και ενςωμάτωςι του ςτο ζγγραφο 

που πρωτοκολλείται.  

 Δυνατότθτα επιςκόπθςθσ του εγγράφου που 

πρωτοκολλικθκε. 

60.  Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο 

με τον οποίο το προςφερόμενο ςφςτθμα καλφπτει τισ 

ανωτζρω λειτουργίεσ υποβάλλοντασ ςχετικό video που 

τεκμθριϊνει τισ λειτουργίεσ του υποςυςτιματοσ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (V10) 

ΝΑΙ 

  

61.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να παρζχει ενςωματωμζνο μθχανιςμό 

ειδοποίθςθσ (notifications) των χρθςτϊν με πολλαπλοφσ 

τρόπουσ ςτουσ οποίουσ κα περιλαμβάνονται τουλάχιςτον οι 

ακόλουκοι: 

 Ειδοποίθςθ χρθςτϊν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

με αυτόματθ αποςτολι ςχετικοφ θλεκτρονικοφ 

μθνφματοσ. 

 Ειδοποίθςθ των χρθςτϊν μζςω ειδοποίθςθσ του 

χριςτθ ςτο γραφικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ. 

 Ειδοποίθςθ των χρθςτϊν με χριςθ 

desktopnotifications. 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργικι Ενότθτα 7: Λειτουργίεσ Διαχείριςθσ Συςτιματοσ 

62.  Το Σφςτθμα παρζχει δυνατότθτα διαχείριςθσ οργανογράμματοσ 

υπθρεςιϊν παρζχοντασ τα ακόλουκα: 

 Δυνατότθτα διαχείριςθσ τθσ ιεραρχικισ δομισ ενόσ 

φορζα με οπτικοποιθμζνο προφανι τρόπο μζςα από 

εφχρθςτθ διεπαφι. 

 Δθμιουργία νζασ υπθρεςίασ και τοποκζτθςι τθσ ςε 

ςυγκεκριμζνο ςθμείο ςτο οργανόγραμμα. 

 Τροποποίθςθ των ςτοιχείων μίασ υπθρεςίασ, όπωσ: 

o Πνομα υπθρεςίασ 

o Είδοσ υπθρεςίασ  

o Στοιχεία προϊςταμζνου 

o Κωδικόσ τθσ υπθρεςίασ ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

o Ενεργοποίθςθ – απενεργοποίθςθ 

δικαιωμάτων πρόςβαςθσ που ζχει θ κάκε 

υπθρεςία ςτα επί μζρουσ υποςυςτιματα και 

λειτουργίεσ του Συςτιματοσ 

 Μετακίνθςθ υπθρεςίασ ςτο οργανόγραμμα με χριςθ 

drag&drop μθχανιςμοφ. 

 Διαγραφι υπθρεςίασ. Στθν περίπτωςθ τθσ διαγραφισ 

μίασ υπθρεςίασ κα πρζπει το ςφςτθμα να διακζτει 

μθχανιςμό μεταφοράσ τθσ «ευκφνθσ» των εγγράφων 

τθσ υπθρεςίασ ςε άλλθ υπθρεςία. 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ ειδικϊν ομάδων εκτόσ τθσ 

βαςικισ ιεραρχίασ. 

 Υποςτιριξθ διαφορετικϊν ειδϊν υπθρεςιακϊν 

μονάδων (Κεντρικό Ρρωτόκολλο, Ρολιτικι Θγεςία, Γεν. 

ΝΑΙ 
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ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Διευκφνςεισ, Τμιματα, ΑνεξάρτθτεσΟμάδεσ, 

ΕξωτερικοίΦορείσ και ΕςωτερικζσΟμάδεσ) 

 Δυνατότθτα κατά περίπτωςθ ανάκεςθσ δικαιωμάτων 

(υπογραφισ, προβολισ εγγράφων κ.λπ) ςε υπθρεςίεσ 

επί εγγράφων άλλων υπθρεςιϊν. 

 Διαχείριςθ των ενεργϊν για τθν κάκε υπθρεςία 

Υποςυςτθμάτων του Συςτιματοσ  

63.  Το Σφςτθμα παρζχει δυνατότθτα ςε τοπικοφσ διαχειριςτζσ ϊςτε 

να μποροφν να διαχειρίηονται από το ςθμείο του 

Οργανογράμματοσ ςτο οποίο ζχουν οριςτεί και για όλεσ τισ 

υφιςτάμενεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ τα ακόλουκα: 

 Υπθρεςίεσ/Τμιματα του οργανογράμματοσ 

 Λογαριαςμοφσ χρθςτϊν 

 Ζγγραφα υπθρεςιϊν 

 Εξωτερικζσ επαφζσ (αποςτολείσ - παραλιπτεσ) 

 Φάκελουσ Αρχειοκζτθςθσ 

ΝΑΙ 

  

64.  Το Σφςτθμα παρζχει τθ διαχείριςθ χρθςτϊν μζςα από γραφικό 

περιβάλλον παρζχοντασ τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 

 Δθμιουργία νζουχριςτθ. 

 Τροποποίθςθ ςτοιχείωνχριςτθ. 

 Τοποκζτθςθ χριςτθςε υπθρεςία. 

 Ενεργοποίθςθ/ απενεργοποίθςθ χριςτθ. 

 Ανάκεςθ ρόλων ςε χριςτθ. 

 Διαχείριςθ ςυςκευϊν ψθφιακισ υπογραφισ του 

χριςτθ 

ΝΑΙ 

  

65.  Το Σφςτθμα υποςτθρίηει κατ’ ελάχιςτον τουσ παρακάτω ρόλουσ 

χρθςτϊν: 

 Διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ. 

 Ρροϊςτάμενοι υπθρεςιϊν. 

 Αναπλθρωτισ Ρροϊςτάμενοσ 

 Υπάλλθλοι. 

 Τοπικοί Διαχειριςτζσ, οι οποίοι ζχουν δικαιϊματα 

περιοριςμζνθσ διαχείριςθσ ςτθν υπθρεςία για τθν 

οποία ζχουν το ςυγκεκριμζνο ρόλο. 

 Εξωτερικοί χριςτεσ. 

ΝΑΙ 

  

66.  Για τθν πρόςβαςθ των χρθςτϊν κα κακορίηονται κωδικοί 

πρόςβαςθσ / ελζγχου. Θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα και ςτα 

δεδομζνα από μθ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ δεν κα είναι 

επιτρεπτι. 

ΝΑΙ 

  

67.  Το Σφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ διαςφνδεςθ και 

ςυγχρονιςμό με κατάλογο LDAP (OpenLDAP και ActiveDirectory) 

ΝΑΙ 
  

68.  Να δοκεί ςχετικό video που τεκμθριϊνει τθ λειτουργικότθτα 

του ςυςτιματοσ ςε επίπεδο διαχείριςθσ, τόςο για Διαχειριςτζσ 

του Συςτιματοσ όςο και για Τοπικοφσ Διαχειριςτζσ (V11) 

ΝΑΙ 

  

69.  Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ 

δυνατότθτα διαχείριςθσ των τιμϊν μεταδεδομζνων των 

ΝΑΙ 
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εγγράφων κακϊσ και άλλων ςτοιχείων υποςτθρίηοντασ τισ 

ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: 

 Δθμιουργία νζασ οντότθτασ μεταδεδομζνων. 

 Επεξεργαςία (προςκικθ/ τροποποίθςθ/ διαγραφι) 

τιμϊν μεταδεδομζνων.  

 Διαγραφι οντοτιτωνμεταδεδομζνων. 

 Διαχείριςθ των modules του ςυςτιματοσ 

 Διαχείριςθ εξωτερικϊν επαφϊν (contacts) τόςο ςε 

κεντρικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο τμιματοσ/ 

υπθρεςίασ με δυνατότθτα καταχϊρθςθσ πολλαπλϊν 

ςτοιχείων επικοινωνίασ (email, ταχ. Διεφκυνςθ, 

τθλζφωνο κλπ). 

 Διαχείριςθ φακζλων αρχειοκζτθςθσ εγγράφων τόςο ςε 

κεντρικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο τμιματοσ/ 

υπθρεςίασ. 

Λειτουργικι Ενότθτα 8: Λειτουργίεσ επικοινωνίασ και διαλειτουργικότθτασ με τρίτα ςυςτιματα 

70.  Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει διαλειτουργικότθτα με 

τθν πφλθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) για αυτόματθ 

ανάρτθςθ των χαρακτθριςμζνων ωσ "Ρροσ Ανάρτθςθ" 

εξερχόμενων εγγράφων κακϊσ και για τθ λιψθ και ειςαγωγι 

ςτο ςφςτθμα ειςερχόμενων εγγράφων με αυτόματο τρόπο με 

χριςθ του ΑΔΑ. 

ΝΑΙ 

  

71.  Να δοκεί ςχετικό video που τεκμθριϊνει τθ λειτουργικότθτα 

δθμοςίευςθσ ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Λιψθσ και καταχϊρθςθσ 

ειςερχομζνου εγγράφου από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (V12) 

ΝΑΙ 

  

72.  Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει διαλειτουργικότθτα με το 

πλθροφοριακό ςφςτθμα «Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων – ΚΘΜΔΘΣ», όταν είναι ζτοιμθ θ 

υποδομι (API) ςτθ πλευρά του ΚΘΜΔΘΣ 

ΝΑΙ 

  

73.  Το Σφςτθμα κα είναι ςε κζςθ να διαλειτουργιςει με το κεντρικό 

θλεκτρονικό πλθροφοριακό ςφςτθμα του Δθμοςίου ςφμφωνα 

με τον ν. 4440/2016 (Άρκρο 24 – παρ. 6),  για τθν αυτόματθ 

θλεκτρονικι ανταλλαγι και διακίνθςθ εγγράφων μεταξφ των 

φορζων του Δθμοςίου, κακϊσ και για τθν ανταλλαγι εγγράφων 

με φορείσ άλλων χωρϊν. Ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν 

διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ με το κεντρικό ςφςτθμα ςφμφωνα 

με τα κοινά πρότυπαδιαςύνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ , τισ 

διαδικαςίεσ, κακϊσ και τα ςχζδια διαλειτουργικότθτασ, όπωσ 

αυτά κα προςδιοριςτοφν με ςχετικι ΚΥΑ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 24 του Ν4440/2016 

ΝΑΙ 

  

74.  Το ςφςτθμα κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ του eGif για τθν 

ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των 

φορζων του δθμόςιου τομζα. 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργικι Ενότθτα 9: Λοιπζσ πρόςκετεσ εφαρμογζσ 

75.  Το Σφςτθμα περιλαμβάνει εφαρμογι διαχείριςθσ ςυνεδριάςεων 

ςυλλογικϊν οργάνων θ οποία παρζχει τθν ακόλουκθ 

λειτουργικότθτα: 

ΝΑΙ 
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ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Ρλιρθσ καταγραφι ςτοιχείων των ςυμβουλίων, 

διατθρϊντασ ςτοιχεία όπωσ Βαςικι Αίκουςα 

Συνεδριάςεων, Θμ. Συγκρότθςθσ, Καταγραφι 

Μελϊνκλπ. 

 Ρλιρθσ καταγραφι μελϊν με ςτοιχεία όπωσ 

θμερολόγιο παρουςιϊν, απουςιϊν, προ-τάςεισ, 

ψθφοφορίεσ κλπ, τα οποία ενθμερϊνονται με τθ λιξθ 

κάκε ςυνεδρίαςθσ 

 Καταχϊρθςθ ςυνεδρίαςθσ και θλεκτρονικι υποβολι 

κεμάτων/ειςθγιςεων με ςκοπό τθν άμεςθ ζγκριςθ 

αυτϊν και τθν αυτόματθ παραγωγι θμεριςιασ 

διάταξθσ 

 Διαχείριςθ παρουςιολογίου και καταχϊρθςθ 

προτάςεων και αποφάςεων ανά κζμα/ειςιγθςθ 

 Καταγραφι τθσ ψθφοφορίασ των ειςαχκζντων 

προτάςεων 

 Συγγραφι πρακτικϊν, αυτόματθ παραγωγι 

αποφάςεων και αυτόματθ ενθμζρωςθ των ειςθγθτϊν 

για τθ λιψθ αποφάςεων επί των ειςθγιςεων τουσ 

 Άμεςθ αναηιτθςθ και ανάκτθςθ ςτοιχείων και 

εγγράφων βάςει ςυνεδρίαςθσ, κεμάτων επί 

ςυνεδρίαςθσ, αποφάςεων κλπ 

 Ρλιρωσ παραμετροποιιςιμο μοντζλο αςφαλείασ για 

τθν εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςε δομζσ και 

πλθροφορίεσ 

76.  Το Σφςτθμα περιλαμβάνει εφαρμογι διαχείριςθσ και 

παρακολοφκθςθσ ζργων και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων θ 

οποία κα είναι πλιρωσ ενςωματωμζνθ ςτο ςφςτθμα. 

Το ςυγκεκριμζνο Υποςφςτθμα κα ζχει ωσ ςτόχο τθν 

ςυςτθματικι και οργανωμζνθ ψθφιακι τιρθςθ όλων των 

πλθροφοριακϊν ςτοιχείων και εγγράφων που αφοροφν ζνα 

ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο, αποφεφγοντασ τισ χρονοβόρεσ 

διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ εγγράφων. Στο ςφςτθμα 

αυτό κα καταχωροφνται όλα τα ζγγραφα που ςυμμετζχουν ςτα 

διάφορα ςτάδια τθσ πορείασ ενόσ ζργου (Τεχνικό Δελτίο, 

Διακθρφξεισ Διαγωνιςμϊν, Συμβάςεισ, Ρλθρωμζσ κτλ) και κα 

γίνεται παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφνταξθσ, ζγκριςθσ, 

υπογραφισ και καταχϊρθςθσ κάκε διαγωνιςμοφ ι ςφμβαςθσ 

και άμεςθ ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων ςχετικά με 

προκεςμίεσ και εκκρεμότθτεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ.  

Το υποςφςτθμα κα υποςτθρίηει τον φορζα ωσ προσ τθν τιρθςθ 

των υποχρεϊςεων που απορρζουν από το Ν4412/2016, Άρκρο 

45 περί τιρθςθσ του θλεκτρονικοφ φακζλου δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ. 

ΝΑΙ 

  

77.  Το Σφςτθμα περιλαμβάνει εφαρμογι διαχείριςθσ Θλεκτρονικοφ 

Φακζλου Ρροςωπικοφ. 

Θ εφαρμογι κα ζχει ωσ αντικείμενο τθν οργανωμζνθ τιρθςθ και 

ΝΑΙ 
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παρακολοφκθςθ όλων των ςτοιχείων και εγγράφων των 

υπαλλιλων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Συνοπτικά, θ εφαρμογι κα παρζχει λειτουργίεσ ψθφιοποίθςθσ, 

θλεκτρονικισ αρχειοκζτθςθσ και οργανωμζνθσ τιρθςθσ 

εγγράφων προςωπικοφ (βιογραφικά, πιςτοποιθτικά, 

διπλϊματα, άδειεσ κτλ.) ςε Θλεκτρονικοφσ Φακζλουσ, 

επιτυγχάνοντασ τυποποίθςθ και απλοποίθςθ πρότυπων 

διαδικαςιϊν (π.χ. διαχείριςθ ροισ αδειϊν, εγκρίςεων 

μετακίνθςθσ κλπ), τθρϊντασ τουσ απαραίτθτουσ κανόνεσ 

αςφαλείασ. Στο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ κα υλοποιθκοφν δφο 

πρότυπεσ ροζσ εργαςιϊν, μιασ για ζγκριςθ αδειϊν και μιασ για 

ζγκριςθ μετακίνθςθσ με αυτόματθ παραγωγι των εγγράφων 

από καταχωρθμζνα πρότυπα (template). 

78.  Το Σφςτθμα περιλαμβάνει εφαρμογι νομικϊν υποκζςεων. 

Θ εφαρμογι αυτι κα ςυγκεντρϊνει απαραίτθτεσ ροζσ εργαςίασ 

για τθ διαχείριςθ νομικϊν υποκζςεων που αφοροφν ςε 

εκχωριςεισ/καταςχζςεισ εισ χείρασ τρίτων και για 

αγωγζσ/διαταγζσ πλθρωμισ. Μζςω των ροϊν αυτϊν και με τθν 

καταχϊρθςθ από τον χριςτθ ςυγκεκριμζνων τφπων εγγράφων 

κα δθμιουργοφνται αυτόματα οι ςυςχετίςεισ μεταξφ ςχετικϊν 

εγγράφων, κα καταςκευάηεται και κα ςυμπλθρϊνεται ο 

κατάλλθλοσ φάκελοσ υπόκεςθσ, και κα ελζγχεται αυτόματα θ 

κάλυψθ θ μθ, μιασ απαίτθςθσ μζςα από πολλαπλζσ 

καταχωριςεισ εντολϊν πλθρωμισ. Με τον τρόπο αυτόν, θ 

εφαρμογι κα διαςφαλίηει τθ διαςφνδεςθ των πλθροφοριακϊν 

ςτοιχείων του ςυςτιματοσ (υποκζςεων, πρόςωπα, υποχρεϊςεισ 

και ποςά) με ειςαχκζντα ζγγραφα και τθν άμεςθ ενθμζρωςθ 

χειριςτϊν για εκκρεμείσ ενζργειεσ και υπολειπόμενα ζγγραφα ι 

ποςά, παρακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ των υποκζςεων. 

ΝΑΙ 

  

 

  3. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ 

 

A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  Κάλυψθ των ακόλουκων γενικϊν αρχϊν που κα πρζπει να 

διζπουν το ςφνολο του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςε 

λειτουργικό́ και τεχνολογικό επίπεδο  

Υποςτιριξθ ανοικτϊν προτφπων ϊςτε ναδ ιαςφαλίηεται: 

Θ βιωςιμότθτα και θ μελλοντικι επζκταςθ  του ςυςτιματοσ 

ανεξαρτι ωσ  Ρρομθκευτι. 

Θ ομαλθ́ ςυνεργαςία  και λειτουργία μεταξφ των  

υποςυςτθμάτων του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.  

Θ διαδικτυακθ́ ςυνεργαςία  μεταξφ του  Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσκαιεφαρμογϊνκαιςυςτθμάτωνπουβρίςκονταιςευπο

λογιςτικά ςυςτιματα  εξωτερικϊν φορζων. Ειδικότερα, κα 

πρζπει οι εφαρμογζσ να μπορούν  να παράγουν γεγονότα 

ςεπραγματικό χρόνο ςε πρότυπα xml αρχεία κ αι να υποςτθρίηει 

ΝΑΙ 
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webservices . 

Ανοικτό περιβάλλον  ωσ προσ τθντεχνολογία τθσ βάςθσ  

δεδομζνων.  

Ανοικτό περιβάλλονωσ προσ τθ  μεταφορά καιανταλλαγι 

δεδομζνων με άλλα ςυςτιματα.  

Το Σφςτθμα κα πρζπει να παρουςιάηει ικανοποιθτικοφσ χρόνουσ 

απόκριςθσ.  

Χριςθ Τεχνολογικϊν προτφπων - Portability 

 Χριςθ Σφγχρονων / Δοκιμαςμζνων Τεχνολογιϊν 

(StateoftheArt)  

 Συντθρθςιμότθτα – Επεκταςιμότθτα (Maintainability / 

Extensibility) με τθν φπαρξθ 

o Αρκρωτισ (modular) αρχιτεκτονικισ 

o Αρχιτεκτονικι N-tier 

o Διάκριςθσ ανάμεςα ςτο περιεχόμενο και τθν 

εμφάνιςθ του ςυςτιματοσ 

(content/designseparation) 

o Ανοικτοφ περιβάλλοντοσ ωσ προσ τθ μεταφορά 

και ανταλλαγι δεδομζνων με άλλα ςυςτιματα 

o Ρλιρουσ τεκμθρίωςθσ του πθγαίου κϊδικα 

που κα αναπτυχκεί  και όλων των ρυκμίςεων  

/ παραμετροποιιςεων  

2.  Το Σφςτθμα διακζτει API προσ τρίτεσ εφαρμογζσ και ςυςτιματα 

υποςτθρίηοντασ τα πρότυπα JSON / SOAP 1.1 / SOAP 1.2 για 

τουλάχιςτον τισ παρακάτω ενζργειεσ χριςτθ: 

 Είςοδοσ χριςτθ 

 Ανάκτθςθ κωδικοφ  πρόςβαςθσ 

 Κατάλογοσ εγγράφων 

 Αναηιτθςθ εγγράφων βάςεικριτθρίων 

 Καταχϊρθςθεγγράφου 

 Μεταφόρτωςθ ψθφιακοφ αρχείου 

 Συςχζτιςθεγγράφων 

 Αποςτολι / Χρζωςθ / Επιςτροφι  εγγράφου 

 ΚατάλογοσΘεματικϊν Φακζλων ανά υπθρεςία 

 ΚατάλογοσΘεματικϊν Κατθγοριϊν 

 Διακζςιμα είδθ αποφάςεων 

 Κατάλογοσ υπθρεςιακϊν μονάδων 

 Κατάλογοσχρθςτϊν 

 Αναηιτθςθ χριςτθ 

 Δθμιουργία υπόκεςθσ 

 Κατάλογοσ υποκζςεων 

ΝΑΙ 

  

3.  Χριςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων 

(RDBMS) για τθν διαχείριςθ μεγάλου όγκου δεδομζνων  και τθν 

αυξθμζνθ διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ 

  

4.  Χριςθ υπθρεςιϊν καταλόγου ςυμβατϊν με το πρωτόκολλο 

LDAP V3 για τον ζλεγχο πρόςβαςθσ χρθςτϊν και τθν ενιαία 

ΝΑΙ 
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διαχείριςθ χρθςτϊν και υπθρεςιακϊν μονάδων με τρίτεσ 

εφαρμογζσ του φορζα.  

5.  Modular αρχιτεκτονικι με δυνατότθτα προςκικθσ 

εξειδικευμζνων επεκτάςεων για τθ παραγωγι και διαχείριςθ 

θλεκτρονικϊν φορμϊν - να δοκεί ζνα παράδειγμα από 

υφιςτάμενθ επιχειρθςιακι υλοποίθςθ. 

ΝΑΙ 

  

6.  Διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ, ακεραιότθτασ, εμπιςτευτικότθτασ 

και αςφάλειασ των δεδομζνων κατά τθ χριςθ και τθ δικτυακι 

διακίνθςι τουσ 

ΝΑΙ 

  

7.  Δυνατότθτα αυτόματθσ προςαρμογισ ςε μεταβολζσ του 

ςχιματοσ μεταδεδομζνων του ςυςτιματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ϊςτε 

μεταβολζσ του ςχιματοσ αυτοφ να οδθγοφν ςε αυτόματθ 

προαςαρμογι των φορμϊν καταχϊρθςθσ μεταδεδομζνων του 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ εντόσ του Συςτιματοσ. 

ΝΑΙ 

  

8.  Το Σφςτθμα κα φιλοξενθκεί ςε υποδομζσ που κα διακζςει θ 

Ανακζτουςα Αρχι και ςτο μζλλον να μπορεί να εγκαταςτακεί ςε 

υποδομζσ cloud του δθμοςίου όταν o φορζασ  το αποφαςίςει 

ΝΑΙ 

  

9.  Σε περίπτωςθ που οι προςφερόμενεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 

υποδομζσ δεν επαρκοφν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του τυχόν απαιτοφμενο πρόςκετο 

εξοπλιςμό 

ΝΑΙ 

  

10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν προςφορά του να ςυμπεριλάβει 

το Λειτουργικό Σφςτθμα του εξυπθρετθτι 

ΝΑΙ 
  

11. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν προςφορά του να ςυμπεριλάβει 

το ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων που 

χρθςιμοποιεί το Σφςτθμα, κακϊσ και όποιο άλλο ζτοιμο 

λογιςμικό (εμπορικό ι ανοιχτοφ κϊδικα), απαιτείται 

προκειμζνου να είναι απόλυτα λειτουργικι θ προςφερόμενθ 

λφςθ 

ΝΑΙ 

  

12. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει, να εγκαταςτιςει και να 

παραμετροποιιςει 2 ςαρωτζσ (1 δικτυακό και 1 επιτραπζηιο) με 

τα χαρακτθριςτικά και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των οποίων 

παρατίκενται ςτον Ρίνακαςυμμόρφωςθσ «Σαρωτζσ» 

ΝΑΙ 

  

13. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει και να εγκαταςτιςει 1 

άδεια λειτουργικοφ με τα χαρακτθριςτικά και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ των οποίων παρατίκενται ςτον Ρίνακα 

ςυμμόρφωςθσ «Άδεια λειτουργικοφ» 

ΝΑΙ 

  

14. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει και να εγκαταςτιςει 1 

server με τα χαρακτθριςτικά και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

οποίων παρατίκενται ςτον Ρίνακα ςυμμόρφωςθσ «Server» 

ΝΑΙ 

  

 

4. Σαρωτζσ 

 

A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
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Δικτυακόσ Σαρωτισ 
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Δικτυακόσ Σαρωτισ 

1. Μοντζλο και Εταιρία καταςκευισ ΝΑΙ   

2. Δικτυακι ςάρωςθ ςε TCP/IP δίκτυο ΝΑΙ   

3. Ζγχρωμθ και μονόχρωμθ ςάρωςθ ςε 24bit / 8bitαντίςτοιχα ΝΑΙ   

4. Υποςτιριξθ αυτόματθσ ςάρωςθσ διπλισ όψθσ ΝΑΙ   

5. Μζγιςτθ ανάλυςθ οπτικισ ςάρωςθσ τουλάχιςτον600dpi ΝΑΙ   

6. Μζγιςτθ ανάλυςθ εξόδου

 (outputresolution)τουλάχιςτον 600dpi 

   

7. Σάρωςθ ςε μορφι αρχείου JPEG, TIFF, PDF ΝΑΙ   

8. Ταχφτθτα ςάρωςθσ τουλάχιςτον 25 ςελίδεσ/λεπτό(μονόχρωμθ 

Α4 ςε 200dpi) 

ΝΑΙ   

9. Υποςτιριξθ κατ’ ελάχιςτον των τφπων χαρτιοφ Α4, Α5, Β5, letter, 

προςαρμοςμζνο μζγεκοσ, Α3 (μζςωαναδίπλωςθσ ι άλλθσ 

μεκόδου) 

ΝΑΙ   

10. Αυτόματοσ τροφοδότθσ τουλάχιςτον 50 ςελίδων ΝΑΙ   

11. Θμεριςιοσ κφκλοσ ςάρωςθσ τουλάχιςτον 1000ςελίδων ΝΑΙ   

12. Σφνδεςθ μζςω Ethernetinterface 10/100 ΝΑΙ   

13. Υποςτιριξθ ςφνδεςθσ GigabitEthernet    

14. Απευκείασ αποκικευςθ ςαρωμζνων ςελίδων υπόμορφι 

αρχείων ςε δικτυακό φάκελο. 

ΝΑΙ   

15. Υποςτιριξθ αποκικευςθσ File Server με λειτουργικόςφςτθμα 

Windows Server 2008/2012/2016 

ΝΑΙ   

16. Υποςτιριξθ αποκικευςθσ ςε FTP Server    

Επιτραπζηιοσ προςωπικόσ Σαρωτισ 

17. Μοντζλο και Εταιρία καταςκευισ ΝΑΙ   

18. Ζγχρωμθ /κλίμακα του γκρι / μονόχρωμθ ςάρωςθ ΝΑΙ   

19. Υποςτιριξθ αυτόματθσ ςάρωςθσ διπλισ όψθσ ΝΑΙ   

20. Μζγιςτθ ανάλυςθ οπτικισ ςάρωςθσ τουλάχιςτον600dpi ΝΑΙ   

21. Σάρωςθ ςε μορφι αρχείου JPEG, PDF ΝΑΙ   

22. Ταχφτθτα ςάρωςθσ τουλάχιςτον 25 ςελίδεσ/λεπτό(μονόχρωμθ 

Α4 ςε 200dpi) 

ΝΑΙ 
  

23. Υποςτιριξθ κατ’ ελάχιςτον των τφπων χαρτιοφ Α4, Α5, Β5, letter, 

προςαρμοςμζνο μζγεκοσ, Α3 (μζςωαναδίπλωςθσ ι άλλθσ 

μεκόδου) 

ΝΑΙ 

  

24. Αυτόματοσ τροφοδότθσ τουλάχιςτον 50 ςελίδων ΝΑΙ   

25. Σφνδεςθ μζςω USB 3.0 και υποςτιριξθ USB 2.0 ΝΑΙ   

26. Σφνδεςθμζςω Ethernet interface ιWifi    

27. Υποςτιριξθ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Windows7, 8.1, 10 

και MacOS 

ΝΑΙ 
  

Άδεια Λειτουργικοφ 

1. Windows Server 2019 Government OLP Standard 16 cores NAI   

Server 

1. HP ProLiant ML110 Gen10 NAI   
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  5. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν 
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Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ - Ραραμετροποίθςθσ 

1.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προχωριςει ςτθν εγκατάςταςθ του 

προςφερόμενου ςυςτιματοσ ςε υποδομζσ που κα του 

υποδειχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτθ ςυνζχεια να 

πραγματοποιιςει τθν αρχικι παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ 

ςφμφωνα με όςα προςδιοριςτοφν κατά τθ Φάςθ Ανάλυςθσ 

Απαιτιςεων και ςε ςυνεργαςία με τον Φορζα. 

ΝΑΙ 

  

Υπθρεςίεσ μετάπτωςθσ δεδομζνων 

2.  Ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ μετάβαςθσ από τθν υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ ςτο νζο ςφςτθμα κα αναλάβει τθ μετάπτωςθ των 

δεδομζνων από το υφιςτάμενο ςφςτθμα ςτο νζο. 

ΝΑΙ 

  

Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

3.  Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν ςε χϊρο που κα 

υποδείξει ο Φορζασ 

ΝΑΙ 
  

4.  Θ εκπαίδευςθ κα αφορά τισ ακόλουκεσ Ομάδεσ Εκπαίδευςθσ: 

 Εκπαίδευςθ των Κεντρικϊν Διαχειριςτϊν (3 ςυνολικά), 

ςε μια ομάδα. 

 Εκπαίδευςθ επιλεγμζνων απλϊν χρθςτϊν (60 ςυνολικά 

προερχομζνων από υπθρεςίεσ πρωτοκόλλου, 

γραμματείεσ διοίκθςθσ και Διευκφνςεων) ςτθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ. Θ Εκπαίδευςθ κα 

πραγματοποιθκεί ςε ομάδεσ των 20 ατόμων. 

ΝΑΙ 

  

5.  Θ ομάδα των διαχειριςτϊν κα ενταχκεί ςτουσ μθχανιςμοφσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ του κυρίωσ ζργου του  ΡΣ, 

ϊςτε να αποκτά τθν απαραίτθτθ εξοικείωςθ με τα νζα 

ςυςτιματα. Ραράλλθλα όμωσ κα λάβει τθν απαραίτθτθ τεχνικι 

κατάρτιςθ, ϊςτε να ζχει τθν απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ για να: 

 αναλάβει ςταδιακά τθν παραγωγικι λειτουργία του 

ςυςτιματοσ (διαχείριςθ, ςυντιρθςθ κλπ) εφόςον δεν 

κα υπάρχει ςε εξζλιξθ φάςθ υποςτιριξθσ από τθν 

Ανάδοχο εταιρεία (Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ ι 

Συντιρθςθσ), 

 ζχει τθ δυνατότθτα τθσ περαιτζρω εςωτερικισ εξζλιξθσ 

των λειτουργιϊν του (customization), 

 υποςτθρίηει λειτουργικά αιτιματα των χρθςτϊν και να 

επιλφει κζματα κατανόθςθσ του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ 

  

6.  Οι υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ του 

Συςτιματοσκα ζχει ςτόχονα αποκτθκεί θ απαιτοφμενθ 

εξειδίκευςθ και τεχνικι κατάρτιςθ κακϊσ και θ απαραίτθτθ 

εξοικείωςθ με τα νζα υποςυςτιματα. Θ εκπαίδευςθ δεν κα 

παραςχεκεί ςτο ςφνολο του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, αλλά ςε επιλεγμζνεσ ομάδεσ τελικϊν χρθςτϊν που ζχουν 

καίριο ρόλο ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ (υπάλλθλοι 

πρωτοκόλλου, γραμματειϊν κλπ). Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 

ΝΑΙ 
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χρθςτϊν που κα εκπαιδευτοφν ςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ δεν 

κα ξεπερνά τουσ 60. 

Θ παροχι εκπαίδευςθσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ του 

Συςτιματοσκα πρζπει να πραγματοποιθκεί για το ςφνολο των 

Λειτουργικϊν Ενοτιτων του Συςτιματοσ και κα πρζπει να είναι 

εξαντλθτικι ςε βάκοσ και ςε εφροσ αντικειμζνου, ζτςι ϊςτε ο 

εκπαιδευμζνοσ να καταςτεί ςταδιακά επαρκισ ςτα κακικοντα 

χριςθσ του όλου ςυςτιματοσ. 

Θα πρζπει να γίνει μζριμνα επαρκοφσ διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ, 

ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνζχιςθ τθσ χριςθσ του Συςτιματοσ 

ανεξαρτιτωσ ςυγκεκριμζνων φυςικϊν προςϊπων. 

Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα αφοροφν ςε εκπαίδευςθ 

ςεμιναριακισ φφςθσ, εργαςτθριακισ φφςθσ αλλά και 

προχωρθμζνθσ επιτόπιασ εκπαίδευςθσ, με χρονικι διάρκεια 

διδαςκαλίασ, το πολφ 4 ϊρεσ θμερθςίωσ ςε τμιματα το ανϊτερο 

20 ατόμων.  

7.  Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να 

προτείνει πρόγραμμα για τισ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ που κα 

προςφζρει, όπου κα ορίηεται : 

 θ διάρκεια του κάκε εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ,  

 οι κατθγορίεσ των χρθςτϊν, που πρζπει να το 

παρακολουκιςουν,  

 ο προτεινόμενοσ και μζγιςτοσ αρικμόσ ατόμων από 

κάκε κατθγορία 

 το είδοσ και μζγεκοσ τθσ εκπαίδευςθσ που απαιτείται 

γι’ αυτοφσ. 

ΝΑΙ 

  

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 

8.  Οι Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ 

Λειτουργίασ  του Συςτιματοσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν: 

 Τθν παροχι υπθρεςιϊν, για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

επιτυχοφσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του Ριλοτικοφ, τθν 

καταγραφι / αξιολόγθςθ / επιδιόρκωςθ / 

αποκατάςταςθ (τυχόν) επιχειρθςιακϊν / τεχνικϊν 

αποκλίςεων λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.  

 Τον ζλεγχο τθσ επιτυχοφσ μετάπτωςθσ των δεδομζνων 

που μεταπίπτουν με τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

μετάπτωςθσ και τθν εφαρμογι διορκωτικϊν ενεργειϊν 

από πλευράσ Αναδόχου ςε περίπτωςθ που ανιχνευκοφν 

ςφάλματα με δεδομζνα που ζχουν μεταπζςει ςτο 

Σφςτθμα 

 Τθν ρφκμιςθ βζλτιςτθσ λειτουργίασ (tuning) τελικοφ 

ςυςτιματοσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίεσ  

 Τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ Ριλοτικισ - δοκιμαςτικισ 

λειτουργίασ ςτθν Ριλοτικι εγκατάςταςθ που 

ςθματοδοτεί και τθν οριςτικι παραλαβι του 

ςυςτιματοσ. 

 Τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ εξάπλωςθσ (RollOut) τθσ 

ΝΑΙ 

  



ΑΔΑ: 6ΣΧΝ4690Β4-Ν4Ξ



 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Ν.Μ.ΑΡΓΟΤ Σελίδα 45 
 

A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

δοκιμαςτικισ λειτουργίασ του τελικοφ ςυςτιματοσ ςτο 

ςυνολικό εφροσ του ζργου - δοκιμαςτικι λειτουργία 

ςυνολικοφ ζργου - (βάςει προδιαγραφζντων ςτθν φάςθ 

Ανάλυςθσ απαιτιςεων) που ςθματοδοτεί και τθν 

οριςτικι παραλαβι του ςυςτιματοσ και του Ζργου. 

9.  Ο Ανάδοχοσ ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 Επίλυςθ προβλθμάτων, 

 Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν, 

 Υποςτιριξθ χρθςτϊν από απόςταςθ αλλά και με 

φυςικι παρουςία ςτελεχϊν του Αναδόχου (ςυλλογι 

παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ, υποςτιριξθ ςτο 

χειριςμό και λειτουργία των υπολογιςτϊν, εφαρμογϊν, 

κλπ.), με τθν διάρκεια που αναφζρκθκε ςε 

προθγοφμενθ ενότθτα  

 Επικαιροποίθςθ (update) τεκμθρίωςθσ. 

 Να παρζχει τεχνικισ υποςτιριξθσ on-site κατά το 

διάςτθμα τθσ περιόδου εκπαίδευςθσ και πιλοτικισ 

λειτουργίασ προκειμζνου να μεταφζρει τθν απαραίτθτθ 

τεχνογνωςία χριςθσ του ςυςτιματοσ ςτα ςτελζχθ του 

φορζα. 

ΝΑΙ 

  

10.  Ειδικότερα, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου είναι να ελεγχκοφν 

διεξοδικά: 

 Οι ρυκμίςεισ, παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ του 

λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, 

 Θ ολοκλιρωςθ των υλοποιθμζνων υποςυςτθμάτων, 

 Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι 

λειτουργία του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ 

  

Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» 

11.  Θ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» ζχει ζναρξθ τθν 

οριςτικι παραλαβι του Ζργου και χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον 

ζνα (1) ζτοσ 

ΝΑΙ 

  

12.  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ του 

προςφερόμενου λογιςμικοφ εφαρμογϊν : 

 Διόρκωςθ ςφαλμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του 

Συςτιματοσ (bugfixing). Οι  χρόνοι αποκατάςταςθσ των 

δυςλειτουργιϊν από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ 

δυςλειτουργίασ φαίνονται ςτθν παράγραφο "Χρόνοσ 

αποκατάςταςθσ δυςλειτουργίασ" ςτθν επόμενθ 

προδιαγραφι 

 Ανάλογα με τθ φφςθ του προβλιματοσ, αποκατάςταςθ 

είτε με λιψθ οδθγιϊν από μακριά (μζςω τθλεφϊνου, 

email, fax ι web) είτε με επί τόπου επίςκεψθ των 

ςτελεχϊν του Αναδόχου ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ 

των εφαρμογϊν. 

 Βελτιϊςεισ, παράδοςθ, υποςτιριξθ, εγκατάςταςθ 

τυχόν νζων εκδόςεων του προςφερόμενου λογιςμικοφ 

εφαρμογϊν (releases&newversions) όταν αυτζσ είναι 

ΝΑΙ 
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εμπορικά διακζςιμεσ από τον Ανάδοχο. 

 Ραράδοςθ ενθμερωμζνου υλικοφ τεκμθρίωςθσ 

(ζντυπων και θλεκτρονικϊν αντιτφπων) με τισ τυχόν 

μεταβολζσ ι τροποποιιςεισ του Συςτιματοσ, όταν αυτό 

είναι διακζςιμο από τον Ανάδοχο. 

 Βαςικι υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι θ παροχι 

τθλεφωνικισ Υποςτιριξθσ θ  οποία κα είναι διακζςιμθ 

ςε ϊρεσ μεταξφ 08:00 και 15:00 κάκε εργάςιμθσ μζρασ 

και θ οποία κα παρζχεται προσ τουσ Διαχειριςτζσ του 

Συςτιματοσ και προσ επιλεγμζνα ςτελζχθ του φορζα. Ο 

Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει ςε ετοιμότθτα τεχνικό 

προςωπικό, θ εμπειρία του οποίου είναι ευκφνθ του 

Αναδόχου, ϊςτε να εξαςφαλίηει ςτα απαιτοφμενα 

χρονικά διαςτιματα, τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν. Στο 

πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ αυτισ ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει 

τα ακόλουκα: 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταγράφει τα 

χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των δυςλειτουργιϊν 

που αναφζρονται από το προςωπικό του 

Φορζα. Κάκε περιςτατικό πρζπει να λαμβάνει 

ζνα μοναδικό κλειδί αναφοράσ και να 

καταγράφεται τουλάχιςτον θ εξισ 

πλθροφορία: Υπθρεςία, είδοσ λογιςμικοφ, 

περιγραφι βλάβθσ, ϊρα αναγγελίασ. Θ 

αναγγελία βλαβϊν, κα μπορεί να γίνει 

εναλλακτικά με όλουσ τουσ παρακάτω 

τρόπουσ: (i) Τθλζφωνο, (ii) Email, (iii) Fax, (iv) 

ειδικι web εφαρμογι, από τθν οποία κα 

καταγράφονται κατ’ ελάχιςτον, ο χρόνοσ 

ζναρξθσ και λιξθσ του προβλιματοσ, θ 

περιγραφι του και οι ενζργειεσ επίλυςθσ, 

κακϊσ και ο χριςτθσ που το αναφζρει αλλά 

και ο υπεφκυνοσ για κάκε ενζργεια.  

 Ο εξοπλιςμόσ και θ Web εφαρμογι που τυχόν 

χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ για τθ λειτουργία 

του Γραφείου Υποςτιριξθσ ανικουν ςτθν 

κυριότθτα του Αναδόχου.  

 Κατά τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να προτείνει διαδικαςία 

παροχισ υποςτιριξθσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.  

 On site υποςτιριξθ. Πταν τα αναφερόμενα 

προβλιματα δεν μποροφν να επιλυκοφν απευκείασ και 

οριςτικά από το πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ 

(Helpdesk), πρζπει να προωκοφνται ςε ειδικοφσ οι 

οποίοι κα δίνουν τθν απαιτοφμενθ λφςθ επιτόπου. 

 Ρροςαρμογι τθσ βάςθσ και τθσ εφαρμογισ που κα 

αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του παρόντοσ Ζργου ςε νζεσ 
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απαιτιςεισ που προκφπτουν από πικανζσ 

τροποποιιςεισ ςτθν οργάνωςθ και τισ λειτουργίεσ του 

Φορζα Λειτουργίασ και ςχετίηονται με το φυςικό 

αντικείμενο του παρόντοσ Ζργου.  

 Σε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ βελτιωτικισ ζκδοςθσ 

των ζτοιμων πακζτων λογιςμικοφ, μετά από ζγκριςθ 

τθσ ΕΡΡΕ, ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ επεμβάςεων ςτθν 

εφαρμογι, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

πραγματοποιιςει τισ επεμβάςεισ αυτζσ χωρίσ πρόςκετθ 

επιβάρυνςθ του Φορζα Λειτουργίασ.  

 Σε περίπτωςθ που θ παράδοςθ και εγκατάςταςθ νζων 

εκδόςεων τθσ εφαρμογισ, απαιτεί τθν παράδοςθ και 

εγκατάςταςθ νζων εκδόςεων ζτοιμου λογιςμικοφ, τότε 

ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τισ 

πραγματοποιιςει χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ του 

Φορζα Λειτουργίασ. 

 Ενθμζρωςθ των χειριςτϊν του για τυχόν αλλαγζσ ςτθ 

λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ. 

13.  Ο Ανάδοχοσ κατά  τθν Ρερίοδο Δοκιμαςτικισ και Ριλοτικισ 

Λειτουργίασ του τελικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και για τθν περίοδο 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ υποχρεοφται να τθρεί τισ 

ακόλουκεσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν : 

Οριςμοί: 

1. ΚΩΚ (κανονικζσ ϊρεσ κάλυψθσ): Το χρονικό διάςτθμα 08:00 – 

15:00 για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ. 

2. Το Ροςοςτό Διακεςιμότθτασ (Δ) υπολογίηεται με τον τφπο: 

 

 
 

Απαιτοφμενοσ Χρόνοσ Λειτουργίασ είναι το άκροιςμα των 

απαιτοφμενων ωρϊν καλισ λειτουργίασ ςτο χρονικό διάςτθμα 

μζτρθςθσ. Υπολογίηεται ςε 240 εργάςιμεσ θμζρεσ (12 μινεσ) το 

χρόνο,  δθλ. 240x8=1.920 ϊρεσ. 

Το ανεκτό ποςοςτό διακεςιμότθτασ ορίηεται ςε ετιςια βάςθ για 

το ςφνολο του εξοπλιςμοφ και τθν/τισ εφαρμογζσ λογιςμικοφ 

όπωσ αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα. Θ προλθπτικι 

ςυντιρθςθ και τυχόν αναβακμίςεισ κα πρζπει να γίνονται εκτόσ 

ΚΩΚ, διαφορετικά κα κεωροφνται χρόνοσ εκτόσ λειτουργίασ.  

Στοιχείο Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΡΣ ΚΩΚ  

Υποδομι 99,3% 

Εφαρμογι  99,3% 

Απαιτιςεισ Διακεςιμότθτασ 

Χρόνοσ Βλάβθσ είναι το χρονικό διάςτθμα από τθν αναγγελία 

τθσ βλάβθσ μζχρι τθν αποκατάςταςθ ςε πλιρθ λειτουργία από 

τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ 
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Εάν το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν αποκατάςταςθ είναι 

μεγαλφτερο του προβλεπομζνου, οι ϊρεσ κακυςτζρθςθσ ςτο 

διπλάςιο υπολογίηονται ςτο χρόνο εκτόσ λειτουργίασ. 

Θ ετιςια διακεςιμότθτα αφορά ςτο χρονικό διάςτθμα από 1/1 

ωσ 31/12 εκάςτου ζτουσ. Ειδικά για τον υπολογιςμό τθσ 

διακεςιμότθτασ του πρϊτου ζτουσ κα λθφκεί υπόψθ το χρονικό 

διάςτθμα από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ 

παραλαβισ του ζργου μζχρι τισ 31/12 του ίδιου ζτουσ.  

Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ/ δυςλειτουργίασ: 

 Θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ/ δυςλειτουργίασ κα 

πρζπει να πραγματοποιείται μζςα ςε 24 ϊρεσ από 

τθν αναγγελία τθσ. Ειδικά για τουσ εξυπθρετθτζσ, 

είναι αναγκαίο να ζχει αποκαταςτακεί θ 

λειτουργία τουσ μετά από βλάβθ το πολφ μζχρι τισ 

08:00 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ. 

 Στθν περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ του Αναδόχου 

εντόσ των προβλεπόμενων ωρϊν, οι επιπλζον ϊρεσ 

κακυςτζρθςθσ ςυνυπολογίηονται ςτο χρόνο 

αποκατάςταςθσ. 

Χρόνοσ ανταπόκριςθσ (παρουςία τεχνικοφ): 

Για τισ βλάβεσ του ςυςτιματοσ κα ειδοποιοφνται τεχνικοί που 

κα ζχουν προκακοριςκεί για το ςκοπό αυτό, ενϊ θ ςχετικι 

ειδοποίθςθ κα πραγματοποιείται μζςω email, τθλεφωνιματοσ, 

web ςελίδασ ι ςυςκευισ τθλεομοιοτυπίασ. Τόςο μετά τθν 

γνωςτοποίθςθ όςο και με τθν λιξθ των εργαςιϊν 

αποκατάςταςθσ πρζπει να αποςτζλλεται ςτο θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο τθσ Υπθρεςίασ ςχετικό επιβεβαιωτικό μινυμα.  

Θ ανταπόκριςθ (παρουςία) του Αναδόχου ςε περίπτωςθ βλάβθσ 

ι δυςλειτουργίασ κα πρζπει να είναι : 

 Δφο (2) ϊρεσ από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ 

βλάβθσ, εφόςον θ ειδοποίθςθ ζγινε από Δευτζρα 

μζχρι Ραραςκευι και ςτο διάςτθμα από 07:00 

μζχρι 15:00. 

 Στισ 08:00 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ εφόςον 

θ ειδοποίθςθ ζγινε εκτόσ των ανωτζρω θμερϊν και 

ωρϊν. 

Επιτρζπεται θ διενζργεια προγραμματιςμζνων διακοπϊν του 

Μθχανογραφικοφ Συςτιματοσ, τόςο κατά τθν υλοποίθςθ του 

Ζργου, όςο και κατά τθ διάρκεια των υπθρεςιϊν εγγφθςθσ, 

ςφμφωνα με τισ παρακάτω ςυνκικεσ: 

 Κάκε προγραμματιςμζνθ διακοπι τθσ υπθρεςίασ από τον 

Ανάδοχο κα ανακοινϊνεται τουλάχιςτον 15 θμερολογιακζσ 

θμζρεσ νωρίτερα ςτο Φορζα, και κα πρζπει να 

τεκμθριϊνεται κατάλλθλα. 

 Κάκε προγραμματιςμζνθ διακοπι τθσ υπθρεςίασ κα 

πραγματοποιείται μόνο εφόςον ρθτά ςυμφωνθκεί μεταξφ 

των δφο μερϊν. 



ΑΔΑ: 6ΣΧΝ4690Β4-Ν4Ξ



 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Ν.Μ.ΑΡΓΟΤ Σελίδα 49 
 

A/A ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Θ μζγιςτθ διάρκεια μίασ προγραμματιςμζνθσ διακοπισ 

υπθρεςιϊν κα ςυμφωνείται ρθτά μεταξφ των δφο μερϊν. 

 Θα πραγματοποιείται μόνο ςε εκτόσ ΚΩΚ (όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτθν προθγουμζνωσ). 

 Θ χρονικι περίοδοσ απϊλειασ τθσ υπθρεςίασ που οφείλεται 

ςε προγραμματιςμζνθ διακοπι δεν κα υπολογίηεται ςτθ 

μζτρθςθ των Ροιοτικϊν Κριτθρίων. 

Σε περιπτϊςεισ όπου, θ διάρκεια τθσ προγραμματιςμζνθσ 

διακοπισ υπθρεςίασ υπερβεί τθν προςυμφωνθμζνθ χρονικι 

διάρκεια, και γι’ αυτό ευκφνεται αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ, τότε 

θ επιπλζον χρονικι διάρκεια απϊλειασ τθσ υπθρεςίασ κεωρείται 

ωσ βλάβθ. 

 

 

  6. Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ 
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Στοιχεία Υποψιφιου Ρρομθκευτι 

1.  Ο Υποψιφιοσ κα πρζπει να είναι είτε ο καταςκευαςτισ του 

προςφερόμενου λογιςμικοφ, είτε να διακζτει αποδεδειγμζνα 

και τεκμθριωμζνα τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτον πθγαίο 

κϊδικα του λογιςμικοφ, προκειμζνου να είναι δυνατι ςε 

απόλυτο βακμό θ προςαρμογι του ςτισ ειδικότερεσ ανάγκεσ 

του Νοςοκομείου.  

ΝΑΙ 

  

2. Ο Υπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ όηη έρεη πξνκεζεύζεη, εγθαηαζηήζεη ή/θαη 

ππνζηεξίμεη κε ζρεηηθή ζύκβαζε ίδην  Σύζηεκα κε ην 

πξνζθεξόκελν ζε πέληε (5) Δεκόζηνπο Φνξείο θαηά ηα ηειεπηαία 

ηξία (3) έηε. Θα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ νη αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο 

θαιήο εθηέιεζεο ή άιια έγγξαθα θαη απνθάζεηο πνπ 

πηζηνπνηνύλ νινθιεξσκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα ηηο ζρεηηθέο 

παξαδόζεηο. Σε ηξεηο από απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

ηεθκαίξεηαη όηη νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ 

200.   

ΝΑΙ 

  

3. Ο Υπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ όηη έρεη πξνκεζεύζεη θαη εγθαηαζηήζεη θαηά ηα 

ηξία (3) ηειεπηαία έηε, ίδην  Σύζηεκα κε ην πξνζθεξόκελν ζε 3 

ηνπιάρηζηνλ θνξείο ζηνλ ηνκέα ηεο Υγείαο. Θα πξέπεη λα 

θαηαηεζνύλ νη αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή άιια 

έγγξαθα θαη απνθάζεηο πνπ πηζηνπνηνύλ νινθιεξσκέλα θαη 

εκπεξηζηαησκέλα ηηο ζρεηηθέο παξαδόζεηο. 

ΝΑΙ 

  

4. Ο Υπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ όηη έρεη πξνκεζεύζεη θαη εγθαηαζηήζεη θαηά ηα 

ηξία (3) ηειεπηαία έηε, ίδην  Σύζηεκα κε ην πξνζθεξόκελν ζε 

δύν (2) ηνπιάρηζηνλ θνξείο ζηνπο νπνίνπο ππνζηεξίδεη 

ηαπηόρξνλα ηελ έλζεζε ησλ ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ ζηα έγγξαθα 

ηόζν κε ρξήζε ςεθηαθώλ πηζηνπνηεηηθώλ απνζεθεπκέλσλ ζε 

ΝΑΙ 
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ζπζθεπέο ζθιεξήο απνζήθεπζεο (usbtokens, smartcardsθιπ) όζν 

θαη κε ρξήζε ςεθηαθώλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ βξίζθνληαη 

απνζεθεπκέλα ζε απνκαθξπζκέλεο αζθαιείο δηαηάμεηο. Θα 

πξέπεη λα θαηαηεζνύλ νη αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο ή άιια έγγξαθα θαη απνθάζεηο πνπ πηζηνπνηνύλ 

νινθιεξσκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα ηηο ζρεηηθέο παξαδόζεηο.  

5. Ο Υπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ όηη ζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεηο θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία έρεη γίλεη κεηάπησζε δεδνκέλσλ από 

παιαηόηεξν ζύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Δηαρείξηζεο Πξσηνθόιινπ ή 

Εγγξάθσλ. Θα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ νη αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο 

θαιήο εθηέιεζεο ή άιια έγγξαθα θαη απνθάζεηο πνπ 

πηζηνπνηνύλ νινθιεξσκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα ηηο ζρεηηθέο 

παξαδόζεηο. 

ΝΑΙ 

  

6 Ο Υποψιφιοσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό   ISO 

9001:2015 ι ιςοδφναμο που να καλφπτει κατ’ ελάχιςτον τθν  

μελζτθ, ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ, καταςκευι και υποςτιριξθ 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (λογιςμικοφ και εφαρμογϊν) 

και τθν εγκατάςταςθ, τεχνικι υποςτιριξθ, παραμετροποίθςθ, 

εκπαίδευςθ χρθςτϊν & ςυντιρθςθ προϊόντων 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων λογιςμικοφ 

ςτουσ τομείσ διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν και 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

ΝΑΙ 

  

Διοίκθςθ και ομάδα ζργου 

7. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 

Ρροςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το ςχιμα 

διοίκθςθσ,  τθν  οργάνωςθ  και  τον  προγραμματιςμότθσ 

εκτζλεςθστθσΣφμβαςθσ,τοπροςωπικόπουκαδιακζςειγια τθ 

διοίκθςθ και εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, το αντικείμενο και το 

χρόνο απαςχόλθςισ τουσ. 

ΝΑΙ 

  

8. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει ςτθν 

Ρροςφορά του τα ςτελζχθ που κα αναλάβουν τουσ ρόλουσ: 

 Του Υπεφκυνου Ζργου (projectmanager) 

 Του Υπεφκυνου Υλοποίθςθσ που κα εκτελεί και χρζθ 

αναπλθρωτι Υπεφκυνου Ζργου 

ΝΑΙ 

  

9. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει ςτθν 

Ρροςφορά του τα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου για τα οποία κα 

πρζπει: 

 Να περιγραφεί ο ρόλοσ τουσ ςτο προτεινόμενο Σχιμα 

Διοίκθςθσ. 

 Να δθλωκεί το γνωςτικό αντικείμενο, που κα καλφψουν. 

 Να δθλωκεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ και οι 

ανκρωπομινεσ,πουκααφιερϊςουνανάΦάςθτουΖργου. 

ΝΑΙ 

  

10. Ο Ανάδοχοσ κα αναπτφξει το ζργο ςτουσ χϊρουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Κάκε ςυνάντθςθ με ςτελζχθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ κα λαμβάνει χϊρα ςε χϊρουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει και κα 

παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία το λογιςμικό ςτουσ χϊρουσ 

ΝΑΙ 
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ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου 

11. Θ ςυνολικι μζγιςτθ διάρκεια του ζργου είναι δζκα (10) 

εβδομάδεσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ δζκα (10) 

εβδομάδων από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, 

να ζχει ολοκλθρϊςει το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ περιόδου δοκιμαςτικισ και 

πιλοτικισ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ 

  

12. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά 

τισ φάςεισ, το χρονοδιάγραμμα και ταπαραδοτζα του ζργου 

ςφμφωνα με τισ εξισ Φάςεισ 

ΝΑΙ 

  

13. Φάςθ 1
θ
 (2 εβδομάδεσ) 

Ανάλυςθ Απαιτιςεων 

Ραραδοτζα : 

 Ρ1.1. Τεφχοσ Εξειδίκευςθσ Απαιτιςεων 

 Ρ1.2.Τεφχοσ Ρλάνων Δοκιμϊν Συςτιματοσ 

 Ρ1.3.Τεφχοσ Ρλάνου Εκπαίδευςθσ 

 Ρ1.4.Σχζδιο Διαλειτουργικότθτασ και Διαςφνδεςθσ 

ΝΑΙ 

  

14. Φάςθ 2
θ
 (5 εβδομάδεσ) 

Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και ζλεγχοσ λειτουργίασ 

ςυςτιματοσ 

Ραραδοτζα : 

 Ρ2.1 Αναφορά αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ δοκιμϊν ςε 

επίπεδο εφαρμογϊν (SystemTests) 

 Ρ2.2 Αναφορά αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ δοκιμϊν 

αποδοχισ χρθςτϊν (UATs) 

 Ρ.2.3 Τεφχθ τεκμθρίωςθσ χριςθσ & διαχείριςθσ του 

ςυςτιματοσ (usermanuals, administrationmanuals) 

 Ρ.2.4 Σφςτθμα ςε ελεγμζνθ & αποδεκτι από χριςτεσ 

ΝΑΙλειτουργία 

ΝΑΙ 

  

15. Φάςθ 3
θ
 (1 εβδομάδα) 

Εκπαίδευςθ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν ςυςτιματοσ 

Ραραδοτζα : 

2.1. Ρ.3.1 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ 

2.2. Ρ.3.2 Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ 

2.3. Ρ.3.3 Τεφχοσ αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων εκπαίδευςθσ 

ΝΑΙ 

  

16. Φάςθ 4θ (2 εβδομάδεσ) 

Δοκιμαςτικι και Ριλοτικι λειτουργία τελικοφ ςυςτιματοσ 

Ραραδοτζα :  

 Ρ.4.1 Τελικό ςφςτθμα. Οριςτικι παραλαβι τελικοφ 

ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ 

  

17. Στθν αρχικι φάςθ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του ΣΘΔΕ, 

απαιτοφνται 60 άδειεσ, θ κατανομι των οποίων κα ζχει ωσ 

εξισ : 

 Το Τμιμα Γραμματείασ του Νοςοκομείου με πλιρθ 

δικαιϊματα ειςαγωγισ – χαρακτθριςμοφ – αποςτολισ – 

αναηιτθςθσ εγγράφων 

ΝΑΙ 
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 Θ Διοίκθςθ, οι Ρροϊςτάμενοι των Υπθρεςιϊν, 

Διευκφνςεων, Τμθμάτων και Γραφείων 

 Οποιοςδιποτε άλλοσ υπάλλθλοσ υποδειχκεί από τθν 

Διοίκθςθ. 

 Υπάλλθλοι του Τμιματοσ Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ 

με διαχειριςτικά δικαιϊματα και δεξιότθτεσ επί του 

ςυςτιματοσ 

18. Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να επιδζχεται 

μελλοντικι επζκταςθ του αρικμοφ των χρθςτϊν ακόμα και 

ςτο ςφνολο των υπαλλιλων χωρίσ κόςτοσ ςτισ υποδομζσ / 

τεχνολογίεσ του παρά μόνο ςτθν επιπλζον αδειοδότθςθ. Γι’ 

αυτό είναι απαραίτθτο ςτθν Οικονομικι προςφορά οι 

υποψιφιοι ανάδοχοι να αναφζρουν το κόςτοσ ανά άδεια 

χριςθσ ι και κατά τφπο άδειασ εφόςον υπάρχει και διάκριςθ 

ςτον τφπο των παρεχόμενων αδειϊν χριςθσ. 

ΝΑΙ 

  

 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει υποχρεωτικό 

αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο προμθκευτι, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα 

Διακιρυξθ. 

Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προμθκευτι που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν 

ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί 

απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ 

(ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ). 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το 

οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των 

υπθρεςιϊν, κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Ρρομθκευτι τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων 

Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το 

δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 

φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι 

υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται 

θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι. 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι 

όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ προμθκευτζσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 
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Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον πίνακα 

ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. 

Τα τεχνικά κριτιρια που κα λθφκοφν υπόψθ για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν παρουςιάηονται ςυνοπτικά 
ςτον παρακάτω πίνακα, ο οποίοσ περιλαμβάνει, επίςθσ, και τουσ ςυντελεςτζσ ßαρφτθτασ  κάκε κριτθρίου, ςε 
ςυνολικό άκροιςμα 100. 
 

ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Κ1 Γενικζσ απαιτιςεισ ςυςτιματοσ – περιβάλλον επικοινωνίασ 20% 1 

Κ2 

Ειδικζσ Λειτουργικζσ απαιτιςεισ – Καταχϊριςθ, Διακίνθςθ, 
Διεκπεραίωςθ & Υπογραφι, Αναηιτθςθ Εγγράφων, Διαχείριςθ 
Υποκζςεων κτλ, Λειτουργίεσ Διαχείριςθσ Συςτιματοσ, 
Επικοινωνίασ και Διαλειτουργικότθτασ, Ρρόςκετεσ Εφαρμογζσ 

40% 2 

Κ3 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςυςτιματοσ 15% 3 

Κ4 Εξοπλιςμόσ – Σαρωτζσ 5% 4 

Κ5 Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ – παραμετροποίθςθσ – μετάπτωςθσ – 
εκπαίδευςθσ - εγγφθςθσ 

10% 5 

Κ6 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ – ςτοιχεία υποψιφιου προμθκευτι – 
Διοίκθςθ και ομάδα ζργου – χρονοδιάγραμμα και φάςεισ ζργου 

10% 6 

ΣΥΝΟΛΟ 100%  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β 
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 
 

Τθσ         επιχείρθςθσ                   ……………………………..……………………………………………..……………………       με         ζδρα 

………………….………………………..……            και        Α.Φ.Μ: …………………………………………. Τθλ:  …………………………………… 

fax:    ……………………………………… e-mail:     …………………………………………. 

 
Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί ποινι 
απόρριψθσ. 
 
Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω πίνακα: 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ: 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΙΝΘΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ…………… 

   

 ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. ΣΥΜΡ/ΝΟΥ Φ.Ρ.Α. 

ΡΟΣΦΕΘΕΙΣΑ ΤΙΜΘ (ΡΤ)   

ΚΟΣΤΟΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (ΚΥΥ) 

  

 
 

Ειδικζσ απαιτιςεισ οικονομικισ προςφοράσ 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται τα ζξοδα προμικειασ και μεταφοράσ των υπό προμικεια αγακϊν, ςτον χϊρο που 

κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία. 

 

Επιςθμαίνεται ότι το υπόδειγμα περιλαμβάνει τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ που πρζπει να 

κατατεκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Ωσ εκ τοφτου, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δφνανται να 

περιλαμβάνουν επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ, προσ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ υπθρεςίασ. 

 

Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον προμθκευτι μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ. 

Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του προμθκευτι 

πζραν του αντίτιμου των ειδϊν που κα προμθκεφςει βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του μζχρι τθν οριςτικι 

παραλαβι των ειδϊν και τθν αποπλθρωμι τουσ. 

 

Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε Ευρϊ (€) μπορεί να γίνεται μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία. Θ τιμι για κακζνα από τα 

πεδία του παραπάνω πίνακα κα είναι μια και μοναδικι και όπου απαιτείται κα αναλφεται επαρκϊσ ο τρόποσ 

υπολογιςμοφ/προςδιοριςμοφ αυτισ τθσ τιμισ μετά το τζλοσ των ανωτζρω πινάκων. 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α    Γ 
 

           ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                           Αρικ. Συμβ.:  
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ  
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ  
 
                                                                         Σ Υ Μ Β Α Σ Θ 
 

Στο Άργοσ ςιμερα……………..  θμζρα ……….. ςτα Γραφεία του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ- 

Νοςθλευτικι Μονάδα  Άργουσ, οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι: 
 
- Αφενόσ το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ – ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ,  που εδρεφει ςτο 

Άργοσ  Κορίνκου 191  – Τ.Κ. 21231, και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από 
τθν Διοικιτρια Αγγελικι  Φλϊκου  ΑΦΜ 999007413 ΔΟΥ  Άργουσ   
  

- Αφετζρου  ο/θ ι από  τθν  εταιρεία  «………………………………………………………………..»  με  ΑΦM  
…………………………. που εδρεφει ……………………………………. ..τκ ………………. τθλ. ……………………… 
fax ………………………….. email: ……………………… εκπροςωπείται ςτο παρόν από τον νόμιμο εκπρόςωπό  
τθσ   κ. …………..………κάτοικο ………….………  
 
Συμφωνιςαμε και ςυναποδεχκικαμε τα κάτωκι: 
 

Φςτερα από τον Συνοπτικό Διαγωνιςμό τθσ 00-00-2019  και τθν υπ’ αρικ.  0θ/00-00-2019 (Θζμα 0ο) πράξθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου ποφ ανακζτει τισ υπθρεςίεσ 
…………………………………….……………………………..ςτο όνομα του δεφτερου από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, που ςτο εξισ 
κα αποκαλείται για ςυντομία Ανάδοχοσ, αναλαμβάνει με τουσ ακόλουκουσ όρουσ που αποδζχεται 
ανεπιφφλακτα. 
 

ΑΘΟ 1 
       Γενικοί Προι 
  

Ο Ανάδοχοσ  οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα προςοχι και 
επιμζλεια, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
 

ΑΘΟ 2  

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ 

 

2.1 Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι ……………………………………….. 
 
2.2. Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν κακϊσ και 
τουσ όρουσ και προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ  και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράφου. 
 
2.3. Συμπλθρωματικά εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτθν Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του Δ.Σ. τθσ ανάκεςθσ 
ςτον Ανάδοχο, ςτθν Διακιρυξθ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 
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ΑΘΟ 3 

Χρόνοσ και τόποσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν  

3.1 Ωσ τόποσ  και εκτζλεςθσ των  υπθρεςιϊν ορίηεται θ Νοςθλευτικι Μονάδα Άργουσ του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Αργολίδασ.  

 
ΑΘΟ 4 

Εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ 
 
1. Εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ  
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:  
α) όταν εκτελζςτθκε  ολόκλθρθ θ υπθρεςία   
β) Ζγινε αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ  
γ) Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ 
 
2. Ραράδοςθ – Ραραλαβι  
2.4. Θ παραλαβι των εργαςιϊν , όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, κα πραγματοποιθκεί από 
τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ.  
2.2. Κατά τα λοιπά και ςχετικά με τθ διαδικαςία, τισ αντιρριςεισ, τισ γνωςτοποιιςεισ και ότι άλλο αφορά τθ 
διενζργεια ελζγχων και τθν παραλαβι των αγακϊν ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ιςχφουν οι διατάξεισ των 
άρκρων 208 και 209 του ν. 4412/2016. 
 

ΑΘΟ 5 
Αμοιβι του Αναδόχου  – Τρόποσ Ρλθρωμισ 

 
5.1 Θ  ςυνολικι  δαπάνθ  για  τθν υλοποίθςθ  του ζργου κα  ανζρχεται ςτο  ποςό  των ………………………. 
Ευρϊ (………….. €), πλζον ΦΡΑ ………………………………………. λεπτϊν (………€),  ιτοι ςυνολικά…………………… ευρϊ 
και ……………. λεπτά (……………€) και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου  
ΚΑΕ: 7123 
5.2  Ο  Ανάδοχοσ  επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ.  
5.3 Οι πλθρωμζσ κα πραγματοποιθκοφν ςε ευρϊ (€), με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κατά τον χρόνο πλθρωμισ. Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 200 του 
Ν. 4412/2016. 
5.4 Τρόποσ Ρλθρωμισ του Αναδόχου :  
Θ πλθρωμι του Αναδόχου  κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν  ςε χρόνο προςδιοριηόμενο 
από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. Θ πλθρωμι κα 
λάβει χϊρα βάςει των τιμολογίων του Αναδόχου και κα πραγματοποιθκεί με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 
τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για τθν πλθρωμι του Αναδόχου, μετά 
τθν αφαίρεςθ των νόμιμων κρατιςεων.  
5.5 Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ) παραμζνουν ςτακερά και δεν 
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
5.6. Δεν προβλζπεται προκαταβολι. 
 

ΑΘΟ 6 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 
  

6.1 Κακ ́ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου , ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
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6.2 Ο Ανάδοχοσ εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ 
ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία 
για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
6.3. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ 
αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.  
6.4. Ο Ανάδοχοσ  υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν 
από τισ διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν 
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016.  
6.5. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει το παρεχόμενο ζργο, ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, που 
αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να 
ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.  
6.6. Ο Ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα 
μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
6.7. Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που 
απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 
 
 

ΑΘΟ 7 
Διάρκεια ςφμβαςθσ 

 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι πρϊτοι δϊδεκα (12) μινεσ υποςτιριξθσ από τθν παραλαβι τθσ εφαρμογισ κα παρζχονται δωρεάν από τον 
Ανάδοχο. 
 
 
 

ΑΘΟ 8 
Ανωτζρα Βία 
 

8.1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων ςτο 
μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
8.2. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ και επικαλεςκεί τθσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι τθσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 
από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι 
υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου, 
διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 
  

ΑΘΟ 9 
Καταγγελία – Λφςθ Σφμβαςθσ 

 
9.1. Σε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊςει μθ προςικουςα εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
Αναδόχου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016. Θ Ανακζτουςα Αρχι επιςθμαίνει 
τοφτο εγγράφωσ και αναλυτικϊσ ςε αυτόν και τάςςει εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι 
κατϊτερθ των δζκα πζντε (15) θμερϊν για να επανορκϊςει τισ τυχόν παραλιψεισ του και να εκπλθρϊςει 
προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του. Ο Ανάδοχοσ μζςα ςτθν προκεςμία αυτι υποχρεοφται είτε να ςυμμορφωκεί 
με τισ υποδείξεισ αυτζσ, είτε να διατυπϊςει τισ αντιρριςεισ του, ςτισ οποίεσ θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να 
απαντιςει εντόσ τθσ αυτισ ωσ άνω προκεςμίασ. 
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Στθν περίπτωςθ που θ προκεςμία παρζλκει άπρακτθ ι ο Ανάδοχοσ δε ςυμμορφωκεί με τισ τελικζσ υποδείξεισ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με απόφαςι τθσ, αφενόσ διακόπτεται θ χρθματοδότθςθ του ζργου πλθν των ιδθ 
παραλθφκζντων τμθμάτων του και αφ’ ετζρου θ Ανακζτουςα Αρχι κθρφςςει τον Ανάδοχο ζκπτωτο. Θ 
απόφαςθ περί εκπτϊςεωσ κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον Ανάδοχο εντόσ 30 θμερϊν από τθν λιψθ τθσ.  
9.2. Ο Ανάδοχοσ μπορεί ςφμφωνα με το άρκρο 205 του Ν. 4412/2016 να υποβάλλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι.  
9.3. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ρρομθκευτισ:  
α. Είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι του.  
β. Δεν δικαιοφται οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ, παρά μόνο τθν αμοιβι του για τα είδθ που ζχουν παραδοκεί 
μόνο εντόσ του μζχρι τθν λφςθ ι καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ χρονικοφ διαςτιματοσ. 
 
  

        ΑΘO 10 
        Εκχϊρθςθ-Μεταβίβαςθ ςφμβαςθσ 
  

Ο Ανάδοχοσ  δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο 
Ανάδοχοσ  δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν 
καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε τράπεηα τθσ επιλογισ του που 
λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν 
4270/2014.  

ΑΘΟ 11 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο - Επίλυςθ διαφορϊν 
  

11.1. Ο Ανάδοχοσ  και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα 
προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, με βάςθ τθ 
καλι πίςτθ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
11.2. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια 
Τρίπολθσ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 
11.3.  Δεν αποκλείεται ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 
προβλεφκεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα 
πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ 
αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο.  
Ειδικά κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του προμθκευτισ κυρϊςεισ δυνάμει των άρκρων 203 
(κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου), 206 (χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 207 (κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ προμικειασ), 213 (απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - αντικατάςταςθ) του Ν. 4412/2016 μπορεί να 
υποβάλλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και θ απόφαςθ που κα εκδοκεί δεν επιδζχεται 
προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
 

ΑΘΟ 12 
Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ   

Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ γίνεται μόνο ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ 
με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 132, 201 
και 216 του Ν. 4412/2016. 

ΑΘΟ 13 
Λοιπζσ Διατάξεισ   
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Οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ν. 4412/2016, θ αρ. ………… διακιρυξθ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ 
και θ αρ. …………………. κατατεκείςα προςφορά του Ρρομθκευτι αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν 
τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 
 
α) Θ παροφςα ςφμβαςθ  
β) Οι διατάξεισ περί προμθκειϊν  
γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

δ) Θ προςφορά του Αναδόχου  

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο προχπάρχον 
αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ 
αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ.  
Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται με κάκε πρόςφορο μζςο, ιτοι 
με ταχυδρομικι επιςτολι, τθλεομοιοτυπία, ι θλεκτρονικά μζςα. 

 

ΑΘΟ 14 
Εμπιςτευτικότθτα - Ρνευματικι Ιδιοκτθςία 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο  Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν 
υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του. 

Μετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ οι δφο ςυμβαλλόμενοι υπζγραψαν δφο όμοια 
πρωτότυπα αυτισ. 

Ζλαβε δε ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ από ζνα.  
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΘ 
 
Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
 
 
 
       ΑΓΓΕΛΙΚΘ   ΦΛΩΚΟΥ 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α    Δ 
 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 
 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 
 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

 
 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ. ΑΓΟΥΣ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221896] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΚΟΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ 21231 ΑΓΟΣ] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ρ. ΞΑΝΘΙΟΥ] 
- Τθλζφωνο: *27513 60172] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *promithies@gna.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gna.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [48213000-4] Θ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ 
(Σ.Θ.Δ.Ε.)  ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΥΡΟΓΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *99221896] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *προμικειεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α 
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+ 
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λιφκθκανxxi: 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxiii; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτ
εσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 
φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

[] Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
 
 
                                                                 
i
 
 
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται 

το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ 

και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ 

του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται 

ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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viii

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 

όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και 

του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ 

νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε 

αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 

που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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xxii

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ 

ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει 

τα τρία ζτθ. 
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xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ 

φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, 

πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι 

ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 

ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  



ΑΔΑ: 6ΣΧΝ4690Β4-Ν4Ξ


		2019-08-02T08:30:10+0300
	Athens




