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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1 
Τρόπος διεξαγωγής Διαγωνισμού 

 
Ο Διαγωνισμός διενεργείται σε δύο Στάδια, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:  
 

 Στάδιο Ι Περιλαμβάνεται : 
 

Ι.1 Η παραλαβή, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των τυπικών στοιχείων 
και δικαιολογητικών του Φακέλου Α των προσφορών. Η κατάταξη των 
προσφορών σε τυπικά αποδεκτές ή τυπικά μη αποδεκτές. 

 
Ι.2 Η αποσφράγιση του Φακέλου Β των τυπικά αποδεκτών προσφορών, η 

αξιολόγηση των εμπεριεχομένων τεχνικών στοιχείων και η κατάταξή 
τους σε τεχνικά αποδεκτές ή τεχνικά μη αποδεκτές. 

 

 Στάδιο ΙΙ  Περιλαμβάνεται:  
 

ΙΙ.1 Η αποσφράγιση του Φακέλου Γ των τυπικά και τεχνικά αποδεκτών 
προσφορών, η εξέταση των εμπεριεχομένων στοιχείων των έγγραφων 
οικονομικών προσφορών και η κατάταξή τους σε τυπικά αποδεκτές ή 

τυπικά μη αποδεκτές.  
 

ΙΙ.2 Η αξιολόγηση των προσφορών, ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των 
τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το κριτήριο 
ανάθεσης και η ανακοίνωση του αποτελέσματος. 

 
 

Άρθρο 2 
Ποσότητες - Τιμές Προσφορών 

 

2.1 Oι τιμές των προσφορών, οι οποίες θα συμπληρωθούν στο υπόδειγμα του 
Τεύχους 11 - «Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς», σύμφωνα με τις οδηγίες 

που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν, θα είναι σε Ευρώ με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών για το σύνολο της Προμήθειας. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται η 
παροχή υπηρεσιών υλοποίησης και λειτουργίας των σημείων του δικτύου 

επικοινωνιών, καθώς και η παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για 
όλη τη διάρκεια των επτά (7) ετών. Η συνολική προσφερόμενη τιμή θα είναι 

το άθροισμα «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΙΜΗΜΑ» +  «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ». Το «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΙΜΗΜΑ» δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 30% από το «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Η μη 

συμμόρφωση στον συγκεκριμένο όρο ή η μη ορθή σύμφωνα με τις οδηγίες 
συμπλήρωση του πίνακα  επισύρουν ποινή αποκλεισμού.   
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2.2 Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι καθαρές για τον ΔΕΔΔΗΕ και θα 
περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις, εκτός από τον ισχύοντα 
εκάστοτε ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την Επιχείρηση.  

 
2.3 Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών αποκλείεται η με 

οποιοδήποτε τρόπο εξάρτηση των προσφερομένων τιμών από την ισοτιμία 
του νομίσματος της προσφοράς με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. 

 

2.4 Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές και αμετάβλητες, για όλη τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς καθώς και σε περίπτωση ανάθεσης της 

προμήθειας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 
2.5 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνον μία τεχνική προσφορά.  
 

2.6 Όλη η προμήθεια θα πρέπει να πληροί στο σύνολο τις απαιτήσεις των  
Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης. 

 

 
Άρθρο 3 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
 

3.1 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα 
στην προσφορά τους ότι αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές  ημέρες. Το διάστημα ισχύος της προσφοράς αρχίζει 

την επόμενη από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών 
και είναι δυνατόν να παραταθεί με συμφωνία και των δύο μερών 

(διαγωνιζόμενου και ΔΕΔΔΗΕ). Προσφορά με μικρότερη διάρκεια ισχύος 
θεωρείται μη Αποδεκτή και θα απορρίπτεται άνευ ετέρου.   

 
3.2  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 

ενενήντα (90) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

ο χρόνος ισχύος προσφοράς καθορίζεται στην παράγραφο 3.1. του 
παρόντος. 

 
3.3. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 

 
3.4 Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού (της ημερομηνίας λήξης 

υποβολής προσφορών) οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί μπορούν να 

επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και 
παραμείνουν στο αρμόδιο Γραφείο, θα ισχύουν, ως έχουν και για την 

παράταση του διαγωνισμού, εκτός αν οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, που 
πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη νέα ημερομηνία/ώρα αποσφράγισης, 
τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους. 
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Άρθρο 4 
Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

4.1 Ο διαγωνιζόμενος μαζί με την προσφορά του πρέπει να υποβάλλει Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για ποσό επτακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(700.000,00 €) που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας.  Η 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 3  και το κείμενό της θα είναι σύμφωνο 
με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 και σε περίπτωση Σύμπραξης με το 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ή 6. 
 
4.2 Η Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το 

Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ο Διαγωνιζόμενος εκτός των άλλων εγγυήσεων, 
δύναται να υποβάλλει γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. 
 

4.3 Η εν λόγω εγγυητική, εφόσον δεν θα υπάρξει κάποιος από τους 
αναφερόμενους στο άρθρο 157 παρ. 1.α. του ν. 4281/2014, λόγος να 
καταπέσει υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την 

προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους λοιπούς προσφέροντες 
εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 

οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα 
στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης 
της σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 5 
Υποβαλλόμενα στοιχεία 

 

5.1 Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στη Διαδικασία θα είναι συνταγμένα  
στην Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που υποβάλλονται 

από Αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα 
συνοδεύονται  από επίσημη μετάφραση, αρμοδίως επικυρωμένη. 

 

5.2 Η τεχνική προσφορά  πρέπει να είναι συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα με 
εξαίρεση τα τεχνικά εγχειρίδια που μπορεί να  είναι συνταγμένα στην 

αγγλική γλώσσα. 
 

Άρθρο 6 

Περιεχόμενο Προσφοράς 
 

6.1 Κατάρτιση Προσφορών 
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6.1.1  Οι προσφορές πρέπει να είναι καθ' όλα σύμφωνες με τους 
προβλεπόμενους στην παρούσα Διακήρυξη εμπορικούς και 
οικονομικούς όρους, από τους οποίους, με ποινή την απόρριψη 
των προσφορών, δεν επιτρέπονται αποκλίσεις. Σχόλια, 
παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις στις προσφορές που αλλοιώνουν 
τους όρους ή τις απαιτήσεις της Διακήρυξης αντιμετωπίζονται 
ως αποκλίσεις. 

 
Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα 
αναγράφονται ευκρινώς στο περιθώριο των σελίδων της 
προσφοράς, ισχύουν, εφόσον φέρουν την υπογραφή και 
σφραγίδα του προσφέροντα. Στις προσφορές δεν πρέπει να 
υπάρχουν ξυσίματα της γραφής, υποσημειώσεις ή 
υστερόγραφα, μεσόστοιχα, παρεμβολές στο κείμενο, κενά και 
συγκοπές που δεν έχουν κανονικά επικυρωθεί. 
 
Οι προσφορές πρέπει να είναι διατυπωμένες με σαφή τρόπο, 
που να επιτρέπει τη σύγκρισή τους, χωρίς να υπάρχει ανάγκη 
να ζητηθούν πρόσθετες διευκρινίσεις από τους 
διαγωνιζόμενους. 

 

Η προσφορά καταρτίζεται σε ένα (1) πρωτότυπο το οποίο 
υπογράφεται σε όλες τις σελίδες του από τον Προσφέροντα ή 
από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, και ένα (1)  
αντίγραφο. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται 
με σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα αυτών 
του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το 
πρωτότυπο της προσφοράς. Το περιεχόμενο των Φακέλων Α, Β 
και Γ πρέπει να υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή σε μη 
επανεγγράψιμο CD ή DVD μέσα στον αντίστοιχο φάκελο. Σε 
περίπτωση διαφοράς μεταξύ έντυπου «πρωτότυπου» και 
«αντιγράφων» ή ηλεκτρονικών αρχείων, υπερισχύει το έντυπο 
«πρωτότυπο» της προσφοράς.  

 

 
6.1.2  Οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να 

υποβάλουν προσφορά για τη συνολική ζητούμενη  ποσότητα 
της Διακήρυξης. 

 
6.1.3 Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που 

καθορίζονται στη Διακήρυξη, και να υποβάλλονται μέσα σε 

κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 
στον οποίο αναγράφονται η επωνυμία του διαγωνιζόμενου, ο 

αριθμός της Διακήρυξης καθώς και  η ημερομηνία και  ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών. 
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Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιέχει τρεις άλλους 

σφραγισμένους φακέλους με τα διακριτικά Α, Β και Γ και με τις 

ίδιες ακριβώς επισημάνσεις του  ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 
6.2 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α . θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή τυπικής απορρίψεως 

της προσφοράς να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

 

6.2.1 Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το 
(αντίστοιχο) συνημμένο υπόδειγμα της Επιχείρησης 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4 και σε περίπτωση Σύμπραξης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
Νο 5 ή Νο 6). 

 
6.2.2 Έγγραφα νομιμοποίησης του διαγωνιζομένου ως εξής : 

 

6.2.2.1 Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι ΑΕ:  
 

Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΑΕ σύμφωνα με το καταστατικό της με το οποίο 
παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να 

αναληφθεί η προμήθεια,  στο οποίο θα καθορίζεται και το 
πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν 
την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών, που 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση 
με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

 
6.2.2.2 Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι ΕΠΕ: 

 

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με την οποία 
παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να 

αναληφθεί η προμήθεια, στο οποίο θα καθορίζεται και το 
πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν 
την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών, που 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση 
με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.  

 
6.2.2.3 Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι ΟΕ ή ΕΕ (προσωπική 
εταιρεία): 

 
Έγκριση των ομορρύθμων μελών που καθορίζει το πρόσωπο ή 

τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την 
προσφορά, καθώς και τον αντίκλητο, κάτοικο Αθηνών, που 
εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση 

με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 
 

6.2.2.4 Όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και 
δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, θα υποβληθεί 

εξουσιοδότηση με θεώρηση από την αρμόδια Αρχή του γνησίου 
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της υπογραφής για την κατάθεση της προσφοράς και τον 
ορισμό του αντίκλητου. 

 

6.2.2.5 Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις :  
 

Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας σύμφωνα με το 
Καταστατικό της για τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή 

πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την 
προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να 

παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 
του Διαγωνισμού.  

 

6.2.3 Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των Γενικών και Ειδικών 
Όρων Διαγωνισμού και Σύμβασης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1). 

 
6.2.4 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Δήλωση αποδοχής της 

καθοριζόμενης στο Άρθρο 3 του παρόντος προθεσμίας ισχύος 

των προσφορών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2). 
 

6.2.5  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του εκπροσώπου του 
Οικονομικού Φορέα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 57 του 

Συντάγματος της Ελλάδας, ότι ο εν λόγω Προσφέρων δεν είναι 
Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η δήλωση θα αφορά 
για τις Α.Ε. όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις 

Ε.Π.Ε. τον ή τους Διαχειριστές, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. τα 
ομόρρυθμα μέλη και για τα φυσικά πρόσωπα το ίδιο το φυσικό 

πρόσωπο. (Θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από Έλληνες 
διαγωνιζόμενους). 

 

6.2.6  Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της 
χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, ως προς τις Φορολογικές του 
υποχρεώσεις ή ό,τι άλλο απαιτείται και προβλέπεται 
(ασφαλιστική ενημερότητα) από την ισχύουσα Νομοθεσία της 

χώρας. 
 

6.2.7  Επί ποινή απόρριψης των αντίστοιχων προσφορών Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 στην οποία: 

 

 α. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού ή 
διαδικασίας ανάθεσης στην οποία ο διαγωνιζόμενος μετέχει.   

 
β. Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα  της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
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της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα 

και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας 

χρεοκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία 

και ότι έχει υποβάλει αίτηση για την έκδοση Ποινικού Μητρώου 

και θα προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.  

 
γ. Θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε 

πτώχευση, δεν εκκρεμεί αίτησή του για κήρυξη σε κατάσταση 

πτώχευσης, ή σε διαδικασία εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια διαδικασία. 

 
δ. Θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον ζητηθεί από 

την αρμόδια Υπηρεσία, για την έγκαιρη και προσήκουσα - 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη – προσκόμιση των δικαιολογητικών 

της παραγράφου 6.2.7 του Τεύχους Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 
για τα οποία υποβλήθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση.   

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση (Υπεύθυνες Δηλώσεις κατά περίπτωση) 
των συμμετεχόντων φυσικών και νομικών προσώπων θα 

πρέπει να υπογράφεται κατά περίπτωση από : 

 Φυσικά πρόσωπα στην περίπτωση που η προσφέρουσα 
είναι ατομική επιχείρηση 

 Διαχειριστές στην περίπτωση των Ε.Π.Ε., ομόρρυθμα 
μέλη στην περίπτωση των Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο στην περίπτωση των 
Α.Ε. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει ως ημερομηνία την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο Διαγωνισμό. 
Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης της 

υποβολής της προσφοράς δεν θα καλύπτει τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης και ως εκ τούτου η σχετική προσφορά θα 
απορρίπτεται. 

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο το 
Προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του, ως ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς λογίζεται αυτή της ημερομηνίας παραλαβής της από την 
αρμόδια Διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΛΤ. 

 

Είναι ευνόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, η προσφορά πρέπει να περιέρχεται, 
με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερόμενων, στην Αναθέτουσα Αρχή έως 

τη λήξη της οριζόμενης με τη διακήρυξη προθεσμίας. Κάθε διαγωνιζόμενος, 
εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, οφείλει εντός 20 ημερών 
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από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν με βεβαίωση 
παραλαβής να υποβάλει τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά :  

Α) Έλληνες διαγωνιζόμενοι (φυσικά πρόσωπα):  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης , 
της εκβίασης , της πλαστογραφίας της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 

και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε 
ισχύει, της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη 
νομοθεσία.  

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 

κηρυχθεί σε πτώχευση δεν εκκρεμεί αίτησή του για κήρυξη σε 
κατάσταση πτώχευσης, ή σε διαδικασία εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια διαδικασία. 

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι (φυσικά πρόσωπα):  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής τους εκδόσεως 
του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
που αναφέρονται παραπάνω στην παρ. Α1. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει  ότι δεν έχουν 
κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν εκκρεμεί αίτησή τους για κήρυξη σε 
κατάσταση πτώχευσης, ή σε διαδικασία εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη παρόμοια διαδικασία. 

Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. Α και Β ανάλογα.  

Ειδικά για τα ποινικά μητρώα διευκρινίζεται ότι αυτά θα αφορούν τους 
διαχειριστές στην περίπτωση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), 

τα ομόρρυθμα μέλη στην περίπτωση των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. Α1 
του παρόντος. 
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Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά 
ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη 

βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού, στην οποία θα 
αναφέρεται η αδυναμία έκδοσής τους.  

Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή 
να αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου του κράτους καταγωγής του 

υποχρέου.  

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 

στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 
δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. 

 
6.2.8.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο 

της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι τα αντίγραφα 
που συνοδεύουν την πρωτότυπη προσφορά είναι ακριβή και 
δεν έχουν διαφοροποιήσεις ως προς αυτήν. 

 
6.2.9.  Δήλωση Οικονομικής Προσφοράς. Οι Προσφέροντες καλούνται 

να δηλώσουν ότι οποιεσδήποτε συνιστώσες (εξοπλισμός, 
υπηρεσίες κ.α.) απαιτηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση και 

καλή λειτουργία του έργου και δεν έχουν προβλεφθεί, θα 
προσφερθούν χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση 
της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.   

 
6.2.10  Δήλωση περί διαφάνειας σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

  Διασφάλιση διαφάνειας κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων (Ν. 3310/2005 και 3414/2005). 

 

6.2.10.1  
Ειδικός Όρος για την εφαρμογή του Νόμου 3310/2005, όπως 

ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Νόμο 3414/2005 σε 
συνδυασμό με την ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ/Β/23.08.07.  

 

 6.2.10.2  
 Ο Προσφέρων οφείλει να προσκομίζει πριν την υπογραφή της 

Σύμβασης, δια των νομίμων εκπροσώπων του,  σχετική 
Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως 
ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή,  

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από 
νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό 

από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας 
επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία 
θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά 

την έννοια του Άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει 
κατόπιν της τροποποίησής του από το Ν. 3414/2005,  η οποία 
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αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται 
στο πιο πάνω Άρθρο του Νόμου) και ότι δεσμεύεται να 
γνωστοποιεί αμελλητί προς το ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την ολοκλήρωση 

της εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής 
καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου σχετικά με 

την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και 
απαγορεύσεων των πιο πάνω Άρθρων του  νόμου και κατ’ 
εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του τίτλου ΙΙ της ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ 

/Β/ 23.08.2007 (Επιχειρήσεις που συνάπτουν Δημόσιες 
Συμβάσεις κατά την έννοια του αναριθμημένου Άρθρου 2 παρ. 

5 του Ν. 3310/2005 όπως προστέθηκε με το Άρθρο 2 παρ. 3 
του Ν. 3414/ 2005). 

 

  6.2.10.3  
 Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, 

αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νομίμων 
εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή 
Δικαστικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από 

το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, Δικαστική ή 
Διοικητική αρχή. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ’ αρχήν να 

αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών 
δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα.       

 

6.2.11 Δήλωση περί εξωχώριων Εταιρειών. Ειδικός Όρος για την 
εφαρμογή του Άρθρου 4 παρ. 4 του Νόμου 3310/2005, όπως 

ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Νόμο 3414/2005 για 
τις εξωχώριες εταιρείες.  

 

            H συμμετοχή του Προσφέροντα ελέγχεται κατά τη 
διαγωνιστική διαδικασία επί ποινή  απαραδέκτου της 

συμμετοχής αυτού στο Διαγωνισμό ως προς την απαγόρευση 
του Άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν. 3310/2005 όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή του από το ν.3414/2005, (εξωχώριες 

εταιρείες). Για τον σκοπό αυτό, οι Προσφέροντες στο 
Διαγωνισμό προσκομίζουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του 

άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά 
νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών ή από νομίμως 

εξουσιοδοτημένο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό 
συμβούλιο αυτών (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο 

του οικείου πρακτικού), με την οποία δηλώνουν ότι η εταιρεία 
τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του Άρθρου 4 παρ. 4 του 
νόμου ν. 3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 

από το ν.3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες εταιρείες. 
  

6.2.12 Ενώσεις Επιχειρήσεων, Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις: 
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6.2.12.1 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Επιχειρήσεων, 

Κοινοπραξία ή Σύμπραξη τα μέλη αυτής θα ευθύνονται πλήρως 
έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, 

όσον αφορά την τήρηση (εκπλήρωση) των υποχρεώσεών τους 
που απορρέουν από την προσφορά της Ένωσης Επιχειρήσεων, 
Κοινοπραξίας  ή Σύμπραξης, θα υποβάλουν δε με την 

προσφορά τους τη δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα (3). 
 

6.2.12.2  
Ενώσεις Επιχειρήσεων, Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις δεν είναι 
υποχρεωτικό να προσλάβουν ορισμένη νομική μορφή για τη 

συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Πριν τη σύναψη της 
συμβάσεως η Ένωση επιχειρήσεων, Κοινοπραξία ή Σύμπραξη 

πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εμπορική και τη φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της 
εμπορικής της δραστηριότητας και να υποβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ 

τα αντίστοιχα αποδεικτικά. 
 

6.2.12.3  
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση 

Επιχειρήσεων, Κοινοπραξία ή Σύμπραξη θα υποβληθεί το 
σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη 
σύστασης της, κατά περίπτωση  Ένωσης Επιχειρήσεων, 

Κοινοπραξίας  ή Σύμπραξης, στο οποίο θα φαίνονται η έδρα, ο 
νόμιμος εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε 

μέλους, ή υπεύθυνη δήλωση των μελών της, όπως 
εκπροσωπούνται νόμιμα, με θεώρηση γνησίου υπογραφών με 
την οποία θα δεσμεύονται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης και 

σύναψη συμβάσεως με αυτές θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την εμπορική και τη φορολογική 

νομοθεσία για την έναρξη εμπορικής δραστηριότητας 
υποβάλλοντας στον ΔΕΔΔΗΕ τα αντίστοιχα αποδεικτικά, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Νο 10.  

 
6.2.12.4  

Σε περίπτωση Ενώσεων Επιχειρήσεων, Κοινοπραξιών ή 
Συμπράξεων η Προσφορά του Οικονομικού Φορέα πρέπει να 
είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη της Σύμπραξης σύμφωνα με 
την ελληνική φορολογική νομοθεσία και πρακτική. Στην 

αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά του Οικονομικού Φορέα 
δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
πριν την υπογραφή της Σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο 

που θα επιτρέπει την από κοινού τιμολόγηση και τότε για την 
υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση 



 
 
 
 
Διεύθυνση Υλικών Προμηθειών & Μεταφορών                                                 Αριθμός Διακήρυξης: ΧΧΧΧ 
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ  

  

02 Data Network Ειδικοι Οροι Διαγωνισμου 22-04-2016 

 
 

14/34 

επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει 
ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 
 

6.2.12.5 
Εταιρεία μέλος Ενώσεων Επιχειρήσεων, Κοινοπραξιών ή 

Συμπράξεων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης 
Ένωσης Επιχειρήσεων, Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ούτε να 
συμμετέχει μόνη της στον Διαγωνισμό. Επίσης, απαγορεύεται 

η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από τον 
ίδιο εκπρόσωπο. 

 
6.2.12.6 
Στην περίπτωση υποβολής Προσφορών από Ενώσεις 

Επιχειρήσεων, Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις, κάθε μέλος της 
χωριστά υποβάλλει τα παρακάτω στοιχεία: 

 Δήλωση Πλήρους Αποδοχής των Όρων της Διακήρυξης 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης κλπ  

 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 περί μη ύπαρξης κωλύματος 
λόγω βουλευτικής ιδιότητας   

 Υπεύθυνη δήλωση παρ. 6.2.7. 

 Υπεύθυνη δήλωση παρ. 6.2.12.3. 

Οι συμμετέχοντες στην Ένωση Επιχειρήσεων, Κοινοπραξία ή 
Σύμπραξη με κοινή δήλωση τους: 

  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

 Δήλωση Αποδοχής Προθεσμίας Ισχύος των Προσφορών 

 Δήλωση Οικονομικής Προσφοράς 

 Δήλωση περί διαφάνειας σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

 Δήλωση περί εξωχώριων εταιρειών 

 
6.2.13 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποδεικνύουν 

και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, την 
τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, 
τεκμηριώνοντας: 

 
6.2.13.1  
Χρηματοοικονομική επάρκεια 
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6.2.13.1.1  
Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών               χρήσεων  
μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού 
του υπό ανάθεση Έργου χωρίς ΦΠΑ.  
 
6.2.13.1.2  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί 
εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος,  υποβάλλει Ισολογισμούς των 
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων σε 
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους 
του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 
  

Επισημάνσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης για την 
πληρότητα του Φακέλου Α (νομιμοποιητικά Έγγραφα και Δηλώσεις)  
 

Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν στο Φάκελο Α τα παρακάτω έγγραφα 

– δηλώσεις :   

 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  

 Υπεύθυνη δήλωση για την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των 

όρων του Διαγωνισμού και Σύμβασης  

 Δήλωση αποδοχής της προθεσμίας ισχύος των προσφορών  

θα απορρίπτονται ως τυπικά απαράδεκτες κατά το Α' στάδιο του διαγωνισμού. Η 
υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν προσφυγές δεν είναι 
αποδεκτή. 

 
Γίνεται αποδεκτή όμως η υποβολή, με τυχόν προσφυγή κατά της τυπικής 

απόρριψης προσφοράς, λόγω μη πλήρους εναρμόνισης των παραπάνω τυπικών 
στοιχείων με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, συμπληρωματικών 
στοιχείων επί των υποβληθέντων μαζί με την προσφορά εγγράφων, εφόσον ο 

προσφέρων με τις συμπληρώσεις και διευκρινίσεις αυτές συμμορφώνεται πλήρως 
με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Ειδικότερα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής γίνεται αποδεκτή 
συμπλήρωσή της μόνον προς πλήρη συμμόρφωση με το συμπεριλαμβανόμενο στη 
Διακήρυξη υπόδειγμα αυτής. Οι εκ των υστέρων σχετικές συμπληρώσεις / 
διευκρινίσεις δεν αναπληρώνουν τα βασικά στοιχεία αυτής τα οποία ο μετέχων 
οφείλει να υποβάλει με την προσφορά του (εκδούσα αρχή, υπέρ ου η εγγύηση, 
ποσό, αριθμός, υπογραφή, στοιχεία Διαγωνισμού)  
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6.3  Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β  θα περιέχει : 
 

6.3.1 Τεχνική προσφορά στην οποία θα περιλαμβάνεται πλήρης 

τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με 
την τεχνική προδιαγραφή.  

 
6.3.2  Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης. 

 
6.3.3 Όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς και 

πληροφορίες που καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή 
που επισυνάπτεται στο παρόν τεύχος της Διακήρυξης: 

 
1. Έγγραφα τεκμηρίωσης τεχνικής επάρκειας όπως 

πιστοποιήσεις (ISO 9001) από τον προσφέροντα και από 
την/τις κατασκευάστρια/ες εταιρεία/ες για τον προσφερόμενο 
τεχνικό εξοπλισμό  

2. ISO 27001 με πεδίο εφαρμογής την Παρακολούθηση και 

Επεξεργασία των Αρχείων Καταγραφής Συστημάτων και 
Πληροφοριών Ασφάλειας και Διαχείριση Περιστατικών 
Ασφάλειας 

3. Οργανωτική δομή και επιχειρηματική δομή που να 
τεκμηριώνει τα ζητούμενα στο άρθρο 6.3.9, άρθρο 1, σημεία 

1.1 έως 1.7. 
4. Πίνακας Παρόμοιων έργων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 8 του 

Τεύχους 8 

 
Συγκεκριμένα απαιτείται: 

 
4.1 Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία (5) έτη 

τουλάχιστον ένα έργο αντίστοιχου περιεχομένου με το 

παρόν έργο. Το έργο να είναι συναφές με το υπό 
ανάθεση Έργο και να γίνεται αναφορά στο πλήθος των 

κτηρίων στο δίκτυο και τον υποστηριζόμενο αριθμό 
χρηστών.  
Διευκρινίζεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης έχει το 

δικαίωμα επικοινωνίας και επίσκεψης στα αναφερόμενα 
έργα (απαραίτητα να περιλαμβάνεται και υπεύθυνος 

επικοινωνίας) 
Εάν ο  Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 
παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια 
Αρχή.  

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως 

εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  και όχι η σχετική Σύμβαση 
Έργου. 
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Το συναφές έργο που θα υποβληθεί πρέπει να καλύπτει 
τα παρακάτω (ή δύο έργα που να καλύπτουν σωρευτικά 
τα παρακάτω):  

 
4.1.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων 

που καλύπτουν την ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με 
το 80% του προκηρυγμένου έργου.  

 
4.1.2 Τα κτήρια στο δίκτυο των έργων να είναι 

τουλάχιστον εκατό (100)  και να 
υποστηρίζεται μεγάλο πλήθος χρηστών 
(ενδεικτικά  πλήθος χρηστών τουλάχιστον 

1500). Τα αναφερόμενα έργα να εμπίπτουν 
στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 

 
o Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και 

υποστήριξη της Παραγωγικής 

Λειτουργίας αντίστοιχης τεχνολογίας 
δικτύων (VPN), ευρείας γεωγραφικής 

διασποράς, με απομακρυσμένη 
διαχείριση και υποστήριξη δικτυακού 

εξοπλισμού και εξοπλισμού 
ασφαλείας και με εγγυημένους 
δείκτες απόδοσης KPIs 

o Πανελλαδική Τεχνική Υποστήριξη 
Εξοπλισμού Δικτυακών 

Υπολογιστικών Συστημάτων 
αντίστοιχης γεωγραφικής διασποράς 
και προσφερόμενης τεχνολογίας 

κατασκευαστή 
 

4.1.3  Τουλάχιστον ένα εκ των αναφερόμενων 
έργων να περιλαμβάνει Υπηρεσίες διαχείρισης 
ασφάλειας και  διαχείρισης υποδομών δικτύου 

Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) με απόδοση 
ποινικών ρητρών. 

 
4.1.4 Να προσκομίσει βεβαίωση ή πιστοποιητικό 

επιτυχούς εκτέλεσης/ολοκλήρωσης των 

αναφερόμενων έργων από τον αναθέτοντα 
φορέα. Τα εν λόγω έργα δεν μπορεί να είναι 

έργα που έχουν  υλοποιήσει ο ανάδοχος ή ο 
προσφέρων τη δάνεια εμπειρία για δική τους 
χρήση.  

 
6.3.4  Ομάδα Έργου: 
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Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και επαγγελματικού 
τύπου δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου  (Στελέχωση 
Ομάδας  Έργου). 

Συγκεκριμένα απαιτείται: 
 
1. Κατ’ ελάχιστον το 40% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί 

για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου 
Αναδόχου.  

 
2. Η ομάδα έργου να στελεχώνεται από μέλη με τις κατάλληλες 

σπουδές - εξειδίκευση και ικανή επαγγελματική εμπειρία η 

οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή σε έργα ανάλογου 
μεγέθους και σχετικών τεχνολογιών. Η προτεινόμενη Ομάδα 

Έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στελέχη για την 
κάλυψη των ακόλουθων: 

2.1 Να διατεθεί έναν Υπεύθυνο Έργου με 8-ετή 

τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση 
Έργων Πληροφορικής και έναν Αναπληρωτή 
Υπεύθυνου Έργου με 5-ετή αντίστοιχη εμπειρία, οι 

οποίοι να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης  

3. Να διαθέτει στην Ομάδα Έργου ως εξειδικευμένους 
εμπειρογνώμονες (Senior Experts) στελέχη τα οποία να 
διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και με τις 
κάτωθι ειδικότητες : 

3.1 Ένας (1) κατ’ ελάχιστον έμπειρος επιστήμονας, 
ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής, που να 
διαθέτει 8-ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική 

εμπειρία στο χώρο της σχεδίασης-υλοποίησης λύσεων 
αντίστοιχης τεχνολογίας δικτύων (VPN) Προϊστάμενος 

ομάδας μηχανικών  δικτύων  

3.2   Ένας (1) κατ’ ελάχιστον έμπειρος επιστήμονας που να 
διαθέτει 8-ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική 
εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και 

τουλάχιστον μία (1) από τις επαγγελματικές 
πιστοποιήσεις CISSP, ISO 27001 Lead Implementer, 
ISO 27001 Lead Auditor 

4. Να διαθέτει στην Ομάδα Έργου ως Βασικά Μέλη (Key 
Experts) στελέχη τα οποία να διαθέτουν πτυχίο ή τίτλο 
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και με τις κάτωθι 

ειδικότητες :  

4.1 Δύο (2) κατ’ ελάχιστον έμπειροι επιστήμονες, 

ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής, που να 
διαθέτουν 5-ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική 

εμπειρία στο χώρο της σχεδίασης-υλοποίησης λύσεων 
αντίστοιχης τεχνολογίας δικτύων (VPN) 
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4.2 Δύο (2) κατ’ ελάχιστον έμπειροι επιστήμονες, 
ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής, που να 
διαθέτουν 5-ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική 

εμπειρία στο χώρο της σχεδίασης-υλοποίησης λύσεων 
για LAN δίκτυα με κύρια ευθύνη τον σχεδιασμό και  

παραμετροποίηση ενεργών δικτυακών συσκευών 
(Router, Switches, firewall κλπ) 

  

4.3 Ένας (1) κατ΄ ελάχιστον έμπειρος επιστήμονας, 
ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής, που να 

διαθέτει 5-ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική 
εμπειρία στην ασφάλεια διακίνησης πληροφοριών και 
δεδομένων πάνω από δίκτυα. 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω 
ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 

προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 

 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 9: 
 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της 
Ομάδας Έργου από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς 

άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 
επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις 

απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που 
προτείνετε να συμμετέχει στην ομάδα Έργου. 

 
6.3.5  Δηλώσεις των κατασκευαστών υλικού/λογισμικού ότι : 

  

1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός/λογισμικό είναι σε 
γραμμή παραγωγής και υποστήριξης και δεν έχει 
ανακοινωθεί διακοπή της παραγωγής του για τους 

επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς.  

2. Κατά την παράδοση ο κατασκευαστής θα ανακοινώσει, 

εφόσον του ζητηθεί από ΔΕΔΔΗΕ, τους αριθμούς των 
εργοστασιακών συμβολαίων εγγύησης του συνόλου του 
εξοπλισμού, που αφορούν τη συνολική διάρκεια μέχρι 

και το πέρας της περιόδου συντήρησης. 
3. Έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή υλικού/λογισμικού 

προς ΔΕΔΔΗΕ, δυνάμει της οποίας θα αναλαμβάνει ευθεία 
υποχρέωση έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να παράσχει 
υποστήριξη για τον εξοπλισμό και το λογισμικό, σε 

περίπτωση που ο αυτή σταματήσει να παρέχεται από τον 
ανάδοχο. 
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4. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι 
σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης μικρότερος από 60 
μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς 

του Αναδόχου.  
 

6.3.6  Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι:  
 

1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι ελεύθερος παντός      

         νομικού ελαττώματος.  

2. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι καινούριος, 

αμεταχείριστος και δεν προέρχεται από ανακατασκευή.  
 

6.3.7  Τα ονόματα των καταστημάτων των τραπεζών με τους οποίους   
συνεργάζονται οι Διαγωνιζόμενοι και βεβαιώσεις των τραπεζών 
για τη συνεργασία τους. 

 
6.3.8 Επίκληση Ικανότητας και Εμπειρίας Τρίτου, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 5.3 του Τεύχους «Πρόσκληση» της 
Διακήρυξης. 

 
1.  Ο Προσφέρων δύναται να κάνει επίκληση της ικανότητας ή 

να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων (στο εξής 
«τρίτος φορέας»), προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης σχετικά με : 

 
1.1  Τη χρηματοοικονομική ικανότητα  

 
1.2 Τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικανότητες των 

Προσφερόντων, υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου. 

 
2. Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων υποχρεούται να 

υποβάλει με την Προσφορά του, με ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα: 

 
2.1  Έγγραφη σύμβαση μεταξύ του Προσφέροντος και του 

τρίτου φορέα, από την οποία να προκύπτει πλήρης 
δέσμευση του τρίτου φορέα να παράσχει στον 
Προσφέροντα τα συγκεκριμένα μέσα και πόρους για 
την εκτέλεση της Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
τελευταίας. 

 
2.2 Έγγραφη δήλωση του τρίτου φορέα προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει της οποίας ο τρίτος 
φορέας θα αναλαμβάνει ευθεία υποχρέωση έναντι της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να παράσχει στον Προσφέροντα τα 
συγκεκριμένα μέσα και πόρους για την εκτέλεση της 
Σύμβασης και θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και 
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αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας Προκήρυξης. 

 
2.3   Κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα του τρίτου 

φορέα από τα οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα 
που υπογράφουν την σύμβαση και τις δηλώσεις, 
έχουν πλήρη εξουσία εκπροσώπησης του τρίτου 
φορέα για το συγκεκριμένο σκοπό. 

 
2.4  Όλα τα έγγραφα και εν γένει στοιχεία που απαιτεί η 

Διακήρυξη για την απόδειξη των επικαλούμενων 
ικανοτήτων του Προσφέροντος. 

 
3. Υπό τους ίδιους όρους, μια Ένωση Επιχειρήσεων, 

Κοινοπραξία ή Σύμπραξη ή υπό σύσταση Ένωση 
Επιχειρήσεων, Κοινοπραξία ή Σύμπραξη που υποβάλει 
Προσφορά μπορεί να επικαλείται την ικανότητα ή να 
στηρίζεται στις δυνατότητες των συμμετεχόντων μελών 
της Ένωσης Επιχειρήσεων, Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ή 
της υπό σύσταση  Ένωσης Επιχειρήσεων, Κοινοπραξίας ή 
Σύμπραξης ή άλλων τρίτων φορέων. 

 
4. Κάθε τρίτος φορέας, μπορεί στο πλαίσιο του παρόντος 

άρθρου να παράσχει μέσα και πόρους για την εκτέλεση της 
Σύμβασης προς έναν και μόνον Προσφέροντα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης 
όλοι οι Υποψήφιοι που επικαλέστηκαν τις ικανότητες του 
ίδιου τρίτου φορέα. 

 
 6.3.9  Τεχνική επάρκεια 

 
1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την 

κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να 
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση 
Έργου. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να τεκμηριώνει: 
 

1.1 Επιχειρηματική δομή, που πρέπει να περιλαμβάνει 
κατάλληλα τμήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και 
εγκατάστασης δικτύων παρομοίων με το ζητούμενο και 

διοικητική υποδομή κατάλληλη για την διοίκηση 
απαιτητικών και πολύπλοκων τεχνικών έργων 

1.2 Τομείς δραστηριότητας, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
αντίστοιχα πεδία δραστηριοτήτων με αυτά του 
ζητούμενου έργου 

1.3 Προϊόντα και υπηρεσίες, που πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, 



 
 
 
 
Διεύθυνση Υλικών Προμηθειών & Μεταφορών                                                 Αριθμός Διακήρυξης: ΧΧΧΧ 
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ  

  

02 Data Network Ειδικοι Οροι Διαγωνισμου 22-04-2016 

 
 

22/34 

υλοποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης δικτύων 
όπως το ζητούμενο 

1.4 Κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, που πρέπει να 

περιλαμβάνει εργαλεία λογισμικού για το σχεδιασμό και 
την εξομοίωση δικτύων, όργανα και εργαλεία μετρήσεων 

και πιστοποίησης καλής λειτουργίας δικτυακού 
εξοπλισμού, αναλυτές πρωτοκόλλων δικτύων 
δεδομένων  και τηλεφωνίας , καθώς και κάθε άλλο 

υλικοτεχνικό μέσο που αφορά στην εξασφάλιση του 
ζητούμενου έργου 

1.5 Αποδεδειγμένη ικανότητα μετάπτωσης δικτύων 
δεδομένων με έμφαση στο αντικείμενο του έργου και 
τον συγκεκριμένο τεχνικό εξοπλισμό και υπηρεσίες που 

αυτό αφορά.  
1.6  Κατάλληλη υποδομή υποστήριξης απαιτητικών 

δικτυακών έργων, που θα αποδεικνύεται ενδεικτικά από 
την ύπαρξη τμήματος βλαβοληψίας, υποστηριζόμενου 
από κατάλληλο λογισμικό και διοικούμενου από 

εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό επιπροσθέτως του 
τεχνικού προσωπικού σχεδιασμού και εγκατάστασης  

1.7 Ανθρώπινη υποδομή, που θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πανελλαδική κάλυψη με τουλάχιστον ένα συνεργάτη 

ανά νομό και  σχετική λίστα συνεργατών ανά νομό.  
 

2 Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα αντιστοίχου 
οικονομικού μεγέθους και πολυπλοκότητας με το προς 
ανάθεση Έργο, και να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση, 
ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και 
τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον στους ακόλουθους 
τομείς  αθροιστικά: 

  

2.1 Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση αντίστοιχων με το 

παρόν έργο υπηρεσιών, όπως αποτυπώνονται στις 
Τεχνικές  Απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης  

2.2 Πανελλαδική Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισμού Δικτυακών 
Υπολογιστικών Συστημάτων αντίστοιχης γεωγραφικής 
διασποράς και προσφερόμενης τεχνολογίας 

κατασκευαστή 
2.3 Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης (WAN), διαχείρισης 

ασφάλειας, και  διαχείριση υποδομών τοπικού δικτύου 
Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) με απόδοση ποινικών 
ρητρών 

2.4 Να έχει εμπειρία σε αντίστοιχους οργανισμούς με 
τουλάχιστον 1500  άτομα προσωπικό 

 

Επισημάνσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης για την 
πληρότητα του Φακέλου Β  
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Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν στο Φάκελο Β τα παραπάνω θα 
απορρίπτονται. Η υποβολή εκ των υστέρων των πιο πάνω στοιχείων με τυχόν 
προσφυγές δεν είναι αποδεκτή. 
 

6.4 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ θα περιέχει : 
 

6.4.1 Την Οικονομική Προσφορά συμπληρωμένη σύμφωνα με τον 

Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (Τεύχος 11 της Διακήρυξης). 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 

άρθρο 2 του παρόντος τεύχους.  
 
6.4.2  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται καθ όλη 

τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του τη διενέργεια 
λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων εφόσον κριθεί σκόπιμο 

από την Επιχείρηση είτε με λογιστές της επιλογής της είτε με 
υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
παράσχει για το σκοπό αυτό κάθε πληροφορία ή επεξήγηση 

που θα ζητήσουν οι ελεγκτές και γενικότερα να τους 
διευκολύνει στο ελεγκτικό τους έργο. 

 
6.4.3 Οποιοδήποτε άλλο οικονομικό στοιχείο σχετικό με το τίμημα 

της προσφοράς. Αντιπροσφορές οιασδήποτε μορφής είναι 

απαράδεκτες και απορρίπτονται.  
 

 
Άρθρο 7 

Παραλαβή, Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 
 

7.1 Παραλαβή Προσφορών 

 

7.1.1 Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν ή να 
ταχυδρομήσουν τις προσφορές τους στην αρμόδια Υπηρεσία 
του ΔΕΔΔΗΕ όπως ορίζεται στην Πρόσκληση έγκαιρα, ώστε να 
πρωτοκολληθούν από την Υπηρεσία αυτή μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών, που ορίζεται στο Άρθρο 1 
του Τεύχους «Πρόσκληση σε Διαγωνισμό με Ανοικτή 
Διαδικασία» της Διακήρυξης προκειμένου να παραληφθούν 
έγκαιρα από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών. 

 

7.1.2 Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας 
που καθορίζεται στην Πρόσκληση δεν αποσφραγίζονται, ούτε 
λαμβάνονται υπόψη. 

 

7.1.3 Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές που υποβάλλονται 

ανοιχτές ή προφορικά ή των οποίων οι τιμές προσφέρονται 
υπό προϋποθέσεις. 
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7.1.4          Μετά την κατάθεση του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν 
γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  κάθε  
τροποποίηση  της  υποβληθείσας προσφοράς.   

 
7.1.5          Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή 

είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται.  
 

7.2 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών. 

 
7.2.1 Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία εκπροσώπων των 

Προσφερόντων, οι οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το 
επιθυμούν. 
Η Επιτροπή Αποσφράγισης παραλαμβάνει τις Προσφορές των 

Προσφερόντων και καταγράφει την επωνυμία τους στο 
Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. 

Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής Προσφορών, η 
Επιτροπή παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου 
τις Προσφορές που τυχόν έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει 

στο Πρακτικό Αποσφράγισης τα ονόματα των αντίστοιχων 
Προσφερόντων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία 

παραλαβής των Προσφορών. 
 

7.2.2 Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι 
Προσφέροντες και ελέγχει την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και 

Γ.  
 

Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α και μονογράφονται όλα τα 
έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν.  

 

Η Επιτροπή ελέγχει τα τυπικά και νομιμοποιητικά στοιχεία που 
περιέχονται σε αυτόν καθώς και τη συμμόρφωση των 

προσφορών προς τις απαιτήσεις της Διακήρυξης που 
αναγράφονται στο παραπάνω Άρθρο 6, παράγραφος 6.2.  

 

 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη 
Διακήρυξη, αποφασίζει, στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίασή 

της, για όσες Προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την 
περαιτέρω διαδικασία, λόγω μη ικανοποίησης των απαιτήσεων 
της Διακήρυξης ως προς την πληρότητα του Φακέλου Α και 

την επάρκεια των τυπικών και νομιμοποιητικών στοιχείων. 
7.2.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει στους Προσφέροντες τα 

ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα 
διαδικασία, καθώς και τους λόγους για τους οποίους 
αποκλείστηκε καθένας από αυτούς.   

 
7.2.4 Σε κάθε Προσφέροντα που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα 

επιστρέφονται επί αποδείξει, σφραγισμένοι όπως 
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υποβλήθηκαν, οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ. Η επιστροφή αυτή 
πραγματοποιείται μετά την άπρακτη παρέλευση των 
προθεσμιών για την υποβολή προσφυγής. Επίσης μπορεί τα 

στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη των 
προθεσμιών αυτών, εφόσον ο Προσφέρων δηλώσει εγγράφως 

ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής προσφυγής. Σε 
αντίθετη περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ θα επιστραφούν στον 
Προσφέροντα μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης 

επί της προσφυγής αυτού.  
H Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη Διαδικασία θα 

επιστρέφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 4.3 του 
παρόντος. 

 

7.2.5 Ακολούθως η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει 
τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β εκείνων που έγιναν τελικά αποδεκτοί, 

μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και 
ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα 
Περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο 

Προσφέρων.  
 

Η Επιτροπή Αποσφράγισης ανακοινώνει τα βασικά τεχνικά 
στοιχεία των προσφορών στους παρευρισκομένους. Η 

Επιτροπή κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης γνωστοποιεί 
στους προσφέροντες τα στοιχεία των προσφορών τα οποία 
ζητούνται συγκεκριμένα από τους λοιπούς παρευρισκόμενους 

προσφέροντες εκτός αν ο προσφέρων του οποίου τα στοιχεία 
ζητούνται έχει χαρακτηρίσει στην Προσφορά του τα εν λόγω 

στοιχεία ως «Απόρρητα» αναγράφοντας τη λέξη «Απόρρητο» 
στη σελίδα που βρίσκονται τα υπόψη στοιχεία. Επισημαίνεται 
ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν δύνανται να χαρακτηρίσουν το 

σύνολο της προσφοράς τους ως «απόρρητο» αλλά 
αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία αυτά που κρίνουν 

απαραίτητα προς διασφάλιση των συμφερόντων τους και 
προστατεύονται από εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό 
κλπ απόρρητο. 

 
7.2.6 Οι τυπικά αποδεκτές προσφορές διαβιβάζονται στο αρμόδιο για 

την τεχνική αξιολόγηση Υπηρεσιακό Όργανο, το οποίο 
προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των 
δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ 

Β, προκειμένου να διαπιστώσει αν η Προσφορά του 
Προσφέροντος ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης, όσον αφορά τη δυνατότητα του Προσφέροντος να 
προμηθεύσει τον ζητούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

 
 Η φάση της τεχνικής αξιολόγησης θα περιλαμβάνει και 

διαδικασία δοκιμών με σκοπό την πραγματοποίηση ελέγχων 



 
 
 
 
Διεύθυνση Υλικών Προμηθειών & Μεταφορών                                                 Αριθμός Διακήρυξης: ΧΧΧΧ 
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ  

  

02 Data Network Ειδικοι Οροι Διαγωνισμου 22-04-2016 

 
 

26/34 

και μετρήσεων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα των 
συμμετεχόντων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών της διακήρυξης. 

            Συγκεκριμένα μετά την αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Β, θα 
ζητηθεί από τους υποψηφίους η δοκιμαστική υλοποίηση ενός 

δικτύου που θα αποτελείται από τέσσερα σημεία, διαφορετικής 
κατηγορίας το καθένα, εκ των οποίων το ένα θα είναι το 
Μηχανογραφικό Κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ.  Τα υπόλοιπα τρία 

σημεία θα οριστούν από το ΔΕΔΔΗΕ με την αναγγελία προς 
τους υποψηφίους της διαδικασίας έναρξης των δοκιμών. Οι 

χωρητικότητες των απαιτούμενων κυκλωμάτων και ειδικά του 
μηχανογραφικού κέντρου  μπορεί να είναι μικρότερες από την 
απαίτηση των προδιαγραφών. Εντός 45 ημερολογιακών 

ημερών από την αναγγελία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρώσει τις απαιτούμενες υποδομές και να δηλώσουν 

ετοιμότητα για την έναρξη των δοκιμών. 
  Κατόπιν ο ΔΕΔΔΗΕ θα καλέσει κάθε υποψήφιο να εκπληρώσει 

επιτυχώς, εντός τριών ημερών, τις απαιτούμενες δοκιμές στις 

οποίες θα παραβρίσκεται και το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ. 
 Επισημαίνεται ότι με την επιστολή αναγγελίας δοκιμών στους 

υποψήφιους αναδόχους θα αποσταλούν και αναλυτικές 
περιγραφές των απαιτούμενων σεναρίων προς υλοποίηση και 

αξιολόγηση. 
 Κατά την διαδικασία των δοκιμών θα εξεταστούν τα 

παρακάτω: 

 
 Η δυνατότητα του υποψηφίου να υλοποιήσει τις 

υποδομές εντός του απαιτούμενου χρόνου.  
 Η τεκμηρίωση της απαιτούμενης χωρητικότητας των 

γραμμών και των στοιχείων ποιότητας επικοινωνίας.  

 Η δυνατότητα επιτυχούς μετάπτωσης από το υπάρχον 
δίκτυο στο νέο. 

 Η σύνδεση ενός σταθμού εργασίας από κάθε σημείο στις 
εφαρμογές και τα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ. 

 Η συμμόρφωση του εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης και η δυνατότητα υλοποίησης των 
λειτουργικών απαιτήσεων.  

 Η λειτουργικότητα των προσφερόμενων εργαλείων 
διαχείρισης 

 Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και 

διαθεσιμότητας όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Ενδεικτικά θα δοκιμαστούν και θα 

αξιολογηθούν  η δυνατότητα εφαρμογής των τεχνικών 
ασφάλειας και η τεκμηρίωση μέσω ανάλυσης πακέτων.  
Επίσης θα γίνει προσομοίωση ενός  σεναρίου δικτυακής 

επίθεσης και θα αξιολογηθεί η έγκαιρη αναγνώρισή της 
επίθεσης. 
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Το κόστος για την υλοποίηση των παραπάνω βαρύνει 
αποκλειστικά τους υποψηφίους. Η αξιολόγηση της επίδοσης 
του υποψήφιου ανάδοχου στις δοκιμές είναι καθοριστικής 

σημασίας για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς 
(ΦΑΚΕΛΟΣ Β) και η αποτυχία του υποψηφίου αναδόχου στην 

εκπλήρωση (μερική ή ολική) των απαιτήσεων των δοκιμών 
αποφέρει την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς του.  

                          

Το πιο πάνω Υπηρεσιακό Όργανο, αφού λάβει υπόψη του τα 
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, αποφασίζει για όσες Προσφορές 

τυχόν πρέπει να απορριφθούν και περατώνοντας την Τεχνική 
Αξιολόγηση τις κατατάσσει σε «τεχνικά αποδεκτές ή μη». 
«Τεχνικά Αποδεκτές» θεωρούνται όσες προσφορές πληρούν 

όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 
 

Στη συνέχεια η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 
ανακοινώνει εγγράφως στον κάθε Προσφέροντα το 
αποτέλεσμα της τεχνικής κρίσης που αφορά στη δική του 

Προσφορά, με πλήρη αιτιολόγηση σε περίπτωση τεχνικής 
απόρριψης.  Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται και μνεία για το 

ποιοί άλλοι Οικονομικοί Φορείς έγιναν τεχνικά αποδεκτοί.  
 

7.3 Στη συνέχεια προσκαλούνται εγγράφως οι Διαγωνιζόμενοι, που οι 
Προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην 
αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ (Οικονομική Προσφορά), ορίζοντας την 

ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισής του. 
 

Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των «ΦΑΚΕΛΩΝ Γ». 
Ελέγχει την ύπαρξη και την επάρκεια των οικονομικών στοιχείων των 
προσφορών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.4 του άρθρου 

6 και κατατάσσει τις προσφορές ως «τυπικά αποδεκτές ή μη».  Τα βασικά 
στοιχεία των οικονομικών προσφορών ανακοινώνονται στους 

παρευρισκόμενους, οι δε διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 
«τυπικά μη αποδεκτές» ενημερώνονται εγγράφως για τους λόγους 
απόρριψής τους. 

 
7.4 Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, στην ίδια ή 

σε επόμενη συνεδρίασή της, προβαίνει σε μια πλήρη αξιολόγηση των 
προσφορών με βάση το αναφερόμενο στην επόμενη παράγραφο κριτήριο 
ανάθεσης, καθορίζει τη σειρά κατάταξής τους και ανακοινώνει το αποτέλεσμα 

στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

7.5 Κριτήριο Ανάθεσης - Αξιολόγησης Προσφορών 
 

Το Κριτήριο ανάθεσης, με βάση το οποίο γίνεται η ανάθεση της σύμβασης 

μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, είναι 
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή/οικονομική προσφορά στο Σύνολο της 
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προμήθειας που απαρτίζεται από τη σύγκριση του συνολικού τιμήματος όπως 
αυτό αναγράφεται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.  
 

 
 

Άρθρο 8 
Προσφυγές Προσφερόντων 

 

8.1  Οι ενδιαφερόμενοι Προσφέροντες,  δικαιούνται να προσβάλουν με Προσφυγή 
εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

επιλογής, τις οποίες θεωρούν ότι θίγουν μη νόμιμα τα συμφέροντά τους. Η 
προσφυγή αυτή ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή έννομης προστασίας στο 

στάδιο που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης. 
 

8.2  Η προσφυγή ασκείται σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντα. 

 

8.3  Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων 
ασφαλιστικών μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και μόνο, 

που ο Νόμος προβλέπει. 
 

8.4 Κάθε, κατά τα ανωτέρω, Προσφυγή απευθύνεται στο ΔΕΔΔΗΕ στη 
γραμματεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οδός 
Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 11745, Αθήνα και εξετάζεται από τα αρμόδια 

όργανα, τα οποία εκδίδουν αιτιολογημένη απόφαση γι’ αυτήν σε προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της και την γνωστοποιούν 

εγγράφως στον οικείο Προσφέροντα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 
δεκαπέντε ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψή της. 

 

8.5 Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του 
Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του, αλλά τίθεται υπόψη μόνο 

στο υπηρεσιακό όργανο που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό.  
 

 
Άρθρο 9 

Αυξομείωση ποσοτήτων 
 

9.1 Το Συμβατικό τίμημα που θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του 
Αναδόχου, δύναται να αυξηθεί σε ποσοστό έως 50% ή να μειωθεί σε ποσοστό έως 
30% κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ. Η αυξομείωση αυτή μπορεί να προκύψει 

από αντίστοιχη αυξομείωση του πλήθους ανά κατηγορία σημείου που θα λειτουργούν 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σε σχέση με το πλήθος που αναγράφεται στον Πίνακα 

Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αύξηση των 
τιμών μονάδας του Πίνακα ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 
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9.2  Εάν κατά το διάστημα των επτά (7) ετών δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό 
τίμημα, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή έγγραφη δήλωσή του προς 
τον Ανάδοχο το αργότερο ένα (1) μήνα πριν τη χρονική λήξη της αρχικής 

Σύμβασης, να παρατείνει χρονικά τη Σύμβαση για μέχρι τρία έτη με ρητό όρο ότι 
η χρονική παράταση παύει σε περίπτωση εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος ή 

εξάντλησης του +50% του τιμήματος της Σύμβασης, δηλαδή ότι σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση του +50% του τιμήματος της 
Σύμβασης. 

  
9.3  Εάν το συμβατικό τίμημα εξαντληθεί πριν την ολοκλήρωση των επτά (7) 

ετών, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή έγγραφη δήλωσή του προς 
τον Ανάδοχο το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την εκτιμώμενη εξάντληση του 
τιμήματος της Σύμβασης,  να επεκτείνει τη Σύμβαση, ως προς το τίμημα, κατά 

50% και εφόσον απαιτείται να παρατείνει το χρονικό διάστημα το οποίο (πρόσθετο 
χρονικό διάστημα) δεν θα μπορεί υπερβαίνει τα τρία έτη μετά τη συμπλήρωση των 

επτά ετών με ρητό όρο ότι η χρονική παράταση παύει σε περίπτωση εξάντλησης 
του +50% του τιμήματος της Σύμβασης, δηλαδή ότι σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να υπάρξει υπέρβαση του +50% του τιμήματος της Σύμβασης. 

 
9.4  Ο Ανάδοχος και ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρακολουθούν την μηνιαία εξέλιξη του 

συνολικού ποσού όπως αυτό θα διαμορφώνεται  μετά την προσθαφαίρεση 
σημείων, ώστε η Σύμβαση, σε περίπτωση παράτασης, να λήξει πριν την εξάντληση 

του +50% του αρχικού τιμήματος της Σύμβασης.  
 
 

Άρθρο 10 
Κατακύρωση – Ματαίωση  Διαδικασίας - 

Αναγγελία Ανάθεσης 
 
10.1  Η Διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματός της από τα 

εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση 
περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές από 

το μειοδότη. 
 
10.2  Η κατακύρωση  του διαγωνισμού γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή 

με την οποία καλείται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να προσκομίσει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πιστοποιητικά που προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία για την υπογραφή Σύμβασης αναλόγου ύψους. 
Ταυτόχρονα η ως άνω ανάθεση της Σύμβασης αναγγέλλεται και στους 
λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές. 

 
10.3 Σε περίπτωση Ένωσης Επιχειρήσεων, Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης , η 

κατακύρωση θα γίνει κατά περίπτωση στο όνομα όλων των μελών της 
Ένωσης Επιχειρήσεων, Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης και θα τεθεί διάταξη στη 
σύμβαση που θα υπογραφεί σύμφωνα με την οποία τα μέλη της σύμπραξης 

ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα 
και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό 

εκπρόσωπο και ότι θα ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ η ουσιαστική συμμετοχή 
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στην Ένωση Επιχειρήσεων, Κοινοπραξία ή Σύμπραξη όλων των μελών της σε 
όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

 

10.4  Σε περίπτωση Ένωσης Επιχειρήσεων, Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, η 
Προσφορά του Αναδόχου πρέπει να είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η χωριστή τιμολόγηση από τα μέλη της Ένωσης Επιχειρήσεων, 
Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία 
και πρακτική. 

 
Σε αντίθετη περίπτωση, όπου η Προσφορά του Αναδόχου δεν πληροί την 

ανωτέρω προϋπόθεση, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της 
Σύμβασης να περιβληθεί νομικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού 
τιμολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται επιπλέον η 

κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι 
ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

 
 
10.5  Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τη Διαδικασία επιλογής 

Αναδόχου στο σύνολο αυτής, εφόσον κρίνει ότι: 
 

α. Η Διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεπομένων κανόνων, με 
συνέπεια τον επηρεασμό του αποτελέσματος 

 
β. Το αποτέλεσμα της Διαδικασίας είναι μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση 
 

γ. Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής 
 

δ. Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης. 
 
 

 
Άρθρο 11 

Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης 
 

11.1  Η Σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την 

προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν 
από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.  

 
11.2 Μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή 

της απόφασης ανάθεσης με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά ή δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με 
επιστολή, ο Ανάδοχος καλείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να 

υπογράψει τη σύμβαση.  Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω 
προθεσμίας, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο, και 
ακολούθως να προχωρήσει σε συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες 

κατά σειρά μειοδοσίας στην για ανάδειξη Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι 
ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους. 

 



 
 
 
 
Διεύθυνση Υλικών Προμηθειών & Μεταφορών                                                 Αριθμός Διακήρυξης: ΧΧΧΧ 
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ  

  

02 Data Network Ειδικοι Οροι Διαγωνισμου 22-04-2016 

 
 

31/34 

11.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
οποιονδήποτε στοιχείων που έρχονται στην κατοχή του, κατά την εκτέλεση 
της παρεχόμενης υπηρεσίας.                                                  

 
   Άρθρο 12 

Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΔΔΗΕ  
 
12.1  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση 

του Προσφέροντα ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ρητά και 
ανεπιφύλαχτα τους όρους και το περιεχόμενο των Τευχών της παρούσας 

Διακήρυξης. Ο προσφέρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.2.3 
του παρόντος, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των 
Γενικών και Ειδικών όρων διαγωνισμού με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 1.    
 

12.2  Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών 
ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης. Οι 
τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά Συμπληρώματα της 

Διακήρυξης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η Προκήρυξη 
της Ανοικτής Διαδικασίας. 

  
12.3  Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να 

αποζημιώσει τους Προσφέροντες για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία που θα 
έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή των Προσφορών τους, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θ' αναβληθεί ή 

ματαιωθεί η Διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια, αυτοί που συμμετέχουν στη Διαδικασία και 

υποβάλλουν Προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν 
αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά του ΔΕΔΔΗΕ από τη Διακήρυξη 
αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στην Ανοικτή Διαδικασία. 

 
12.4  Η Προσφορά των Προσφερόντων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους 

της Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς το ΔΕΔΔΗΕ και όχι ως αποδοχή 
πρότασής του. 

 

12.5  Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή 
οποιουδήποτε εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωμα σε Προσφέροντα να την 

επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των 
υποχρεώσεών του. 

 

12.6  Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι 
προς όφελος του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος δικαιούται πριν από την υποβολή των 

προσφορών να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα 
δικαίωμα στους Προσφέροντες ή σε τρίτους. 

 

Άρθρο 13 
Παραλαβή - Πληρωμές 
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13.1 Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συστήσει Επιτροπές Τμηματικής Παραλαβής Σημείων και 
Προσωρινής Παραλαβής του Έργου για την παραλαβή του συνόλου των 
σημείων. 

 
13.2 Η Τμηματική παραλαβή θα γίνεται για κάθε σημείο του ΔΕΔΔΗΕ που 

παραδίδεται σε λειτουργία. Η Προσωρινή παραλαβή  θα γίνει στο τέλος της 
διετίας με την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος θα εκδίδει κάθε 
μήνα τιμολόγιο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα σημεία των οποίων έχει 

γίνει τμηματική παραλαβή. 
  

13.3  Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του ΔΕΔΔΗΕ 
και σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος πληρώνεται για τα σημεία που εγκαθιστά 
και παραδίδει στο ΔΕΔΔΗΕ. 

 
13.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με τη συμπλήρωση δύο ετών από την 

υπογραφή της σύμβασης να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία όλα τα σημεία 
του Τεύχους 12 (Πίνακας Σημείων Κατηγορίας 1 έως 7) και του Τεύχους 13 
(Πίνακας Σημείων Κατηγορίας ΥΣ1), πλην αυτών για τα οποία ο ΔΕΔΔΗΕ 

ζητήσει να μην υλοποιηθούν και τα οποία εντάσονται στην εφαρμογή του 
του άρθρου 9  περί δυνατότητας αυξομείωσης ποσοτήτων . Η παραλαβή 

των σημείων γίνεται με βάση το παρακάτω πλάνο: 

 Τμηματική Παραλαβή κάθε σημείου που εγκαθιστά και θέτει σε 

λειτουργία ο Ανάδοχος 

 Προσωρινή Παραλαβή του Έργου :  

Με τη συμπλήρωση δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης γίνεται 

Προσωρινή Παραλαβή όλων των σημείων για τα οποία έχουν 
ολοκληρωθεί οι Τμηματικές Παραλαβές. 

Σε περίπτωση που στην Προσωρινή Παραλαβή δεν έχουν παραδοθεί όλα 
τα αιτούμενα από το ΔΕΔΔΗΕ σημεία χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα του 
ΔΕΔΔΗΕ, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το 10% 

του εφάπαξ τιμήματος του σημείου για κάθε σημείο και μήνα 
καθυστέρησης. Το μέγιστο χρονικό διάστημα επιβολής της ρήτρας θα 

είναι έξι (6) μήνες. Το ποσό τιμολόγησης του εφάπαξ τιμήματος για τα 
σημεία αυτά μετά την Τμηματική Παραλαβή τους, θα είναι μειωμένο 
κατά το ποσό της ποινικής αυτής ρήτρας.   

 

Η τιμολόγηση για το Εφάπαξ Τίμημα κάθε σημείου γίνεται ως ακολούθως: 

Για τα σημεία που έχει ολοκληρωθεί η Τμηματική Παραλαβή εντός 18 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης : 

5. 60% με την Τμηματική Παραλαβή του κάθε σημείου 

6. 40% με συμπλήρωση του 18ου μήνα από την υπογραφή 

σύμβασης  
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Για τα υπόλοιπα σημεία που θα παραδίδονται κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης : 

 Το 100% του εφάπαξ τιμήματος με την Τμηματική Παραλαβή του 

σημείου (αφού συνυπολογιστούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που 
αναφέρονται παραπάνω). 

Το αντίστοιχο μηνιαίο τίμημα του κάθε σημείου ξεκινά να τιμολογείται για 
όσα σημεία έχει ολοκληρωθεί η Τμηματική Παραλαβή, μετά την Προσωρινή 
Παραλαβή του έργου, δηλαδή τον μήνα που ξεκινά μετά τη συμπλήρωση 

των δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης.  Για μεταβολές μετά τη 
συμπλήρωση των δύο ετών (νέα σημεία, αναβαθμίσεις, καταργήσεις) ο 

μήνας της μεταβολής θα τιμολογείται αν η γραμμή είναι ενεργή για 
τουλάχιστον 15 ημέρες. 

Ειδικότερα για τα σημεία κατηγορίας ΔΦ1 τα οποία εγκαθίστανται από το 

ΔΕΔΔΗΕ, το εφάπαξ τίμημα τιμολογείται με την παράδοση του εξοπλισμού 
ενώ το μηνιαίο τίμημα τιμολογείται με την ενεργοποίηση του αντίστοιχου 

σημείου που μπορεί να γίνει και κάποιους μήνες αργότερα. 

 Η Οριστική Παραλαβή του έργου  θα γίνει με τη λήξη της σύμβασης. 

                                                                                                

13.5  Για τους αλλοδαπούς διαγωνιζομένους κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φέρει 

όλες τις επιβαρύνσεις, προμήθειες και έξοδα της Τράπεζας της χώρας του, τις 
σχετικές με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του Αναδόχου 
απέναντι στον Πωλητή.  

 
 

Άρθρο 14 
Κυριότητα Εξοπλισμού 

 

14.1  Με τη λήξη της σύμβασης  ο εξοπλισμός και λογισμικό που μέχρι τότε είναι 
κυριότητας αναδόχου, μεταπίπτει στη κυριότητα του ΔΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση  

χρονικής επέκτασής της σύμβασης η μετάπτωση της κυριότητας θα γίνει μετά το 
τέλος της χρονικής επέκτασης. 

 

 
Άρθρο 15 

Ισχύς Γενικών Όρων 
 
Σε περίπτωση διάστασης ανάμεσα στους Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους 

της παρούσας Διακήρυξης, οι Ειδικοί Όροι θα  υπερισχύουν.  
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