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Άρθρο 1. Τεύχη και έγγραφα της ∆ιακήρυξης 

1. Η ∆ιακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 

1. Πρόσκληση 

2.  Όροι και Οδηγίες του ∆ιαγωνισµού 

3. Σχέδιο Συµφωνητικού 

 

4. Τιµολόγιο Προσφοράς  

 

5. Ειδικοί Όροι 

6. Τεχνική Περιγραφή  

7. Προµέτρηση-Προϋπολογισµός Προσφοράς 

8. Ασφαλίσεις 

9. Υποδείγµατα, που περιλαµβάνει: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση περί αποδοχής των όρων της ∆ιακήρυξης 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση Αποδοχής των όρων περί Ασφάλειας και Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων 
• ∆ήλωση συνυπευθυνότητας σε περιπτώσεις Ένωσης Επιχειρήσεων  
• ∆ήλωση συνυπευθυνότητας για Κοινοπραξίες 
• Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
• Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
• Κοινή Υπεύθυνη ∆ήλωση «Αναδόχου –Επιβλέποντα Μηχανικού» 

 
 
Η σειρά µε την οποία αναφέρονται τα παραπάνω Τεύχη καθορίζει, όσον αφορά τη  
∆ιακήρυξη, τη σειρά ισχύος των όρων καθενός από αυτά, σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
διαφορές στο κείµενο ή ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 
 

Άρθρο 2. Προϋπολογισµός - Σύστηµα προσφοράς 

1. Ο Προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ», ανέρχεται σε τριακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ 

(370.000,00 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  

2. Ο προϋπολογισµός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς.  

3. Οικονοµικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες της προϋπολογιζόµενης αξίας θα 

απορρίπτονται. 

4. Ο ∆ιαγωνισµός διενεργείται µε το Σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση των 

τιµών του Τιµολογίου. 

Το "Τιµολόγιο Προσφοράς" αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του 

∆ιαγωνιζόµενου και όλες οι τιµές µονάδας που προσφέρονται µε αυτό πρέπει να 

συµπληρωθούν ολογράφως και αριθµητικώς. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ της 

ολόγραφης και αριθµητικής τιµής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η µη συµπλήρωση έστω 

και µιας τιµής µονάδας καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

Οι τιµές µονάδας που προσφέρει καθένας ∆ιαγωνιζόµενος στο "Τιµολόγιο Προσφοράς" 
περιλαµβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις 
του ∆ιαγωνιζόµενου. 

Το Τεύχος «Προµέτρηση-Προϋπολογισµός Προσφοράς», αποτελεί συµπληρωµατικό 
έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συµπληρωθούν από το ∆ιαγωνιζόµενο όλα τα 
κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιµές του Τεύχους «Προµέτρηση-
Προϋπολογισµός Προσφοράς » είναι διαφορετικές από εκείνες που έχουν αναγραφεί 
στο "Τιµολόγιο Προσφοράς" για τις ίδιες εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών 
σφαλµάτων στο Τεύχος «Προµέτρηση - Προϋπολογισµός Προσφοράς», οι σχετικές 
εγγραφές θα διορθώνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει του "Τιµολογίου 
Προσφοράς" και η προσφορά θα ισχύει όπως θα διαµορφωθεί µετά τις παραπάνω 
διορθώσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται 
παραποµπή στην προσφορά, ή σε επιµέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραποµπή στη 
διορθωµένη προσφορά. 

Στο Τεύχος «Προµέτρηση-Προϋπολογισµός Προσφοράς», θα συµπληρώνονται τα 
ακόλουθα: 

α. Οι τιµές µονάδας όπως προσφέρονται µε το "Τιµολόγιο Προσφοράς". 

β. Το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού των ποσοτήτων επί τις τιµές που διαµορφώνει 
την δαπάνη για κάθε τµήµα (κονδύλιο) χωριστά. 
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γ. Τα επιµέρους αθροίσµατα των δαπανών, καθώς και το γενικό άθροισµα του 
συνόλου των δαπανών το οποίο θα αποτελεί τη συνολική δαπάνη της παροχής 
υπηρεσίας που προβλέπεται µε την προσφορά. 

Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιµές που έχουν ήδη 
συµπληρωθεί στο "Τιµολόγιο Προσφοράς" ή στα ποσά του Τεύχους «Προµέτρηση-
Προϋπολογισµός Προσφοράς». 

δ. Τα χορηγούµενα, για συµπλήρωση, έντυπα στους ∆ιαγωνιζόµενους είναι τα εξής : 

• Τιµολόγιο Προσφοράς 
• Προµέτρηση-Προϋπολογισµός Προσφοράς 

Άρθρο 3. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι δεσµεύονται µε την προσφορά τους για χρονικό διάστηµα εκατόν 
ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσής της (ηµεροµηνία 
του ∆ιαγωνισµού). 

Το χρονικό αυτό διάστηµα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ, µε τη 
συναίνεση των ∆ιαγωνιζοµένων, και µε αντίστοιχη παράταση της ισχύος της Εγγυητικής 
Επιστολής Συµµετοχής στη ∆ιαδικασία. 

Άρθρο 4. Εγγυήσεις Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

1. Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί από κάθε ∆ιαγωνιζόµενο, 

Εγγύηση συµµετοχής υπό µορφή Εγγυητικών Επιστολών, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα 

της Επιχείρησης (βλ. Τεύχος Ζ’) για το ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων 

(7.400,00) ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στο 2% του Προϋπολογισµού της Υπηρεσίας. 

Η εγγύηση συµµετοχής θα εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη µέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας περί δηµοσίων 
συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) η οποία κυρώθηκε 
στην Ελλάδα µε το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α 139/27.06.97) και έχουν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε.  

Το κείµενο της ως άνω Εγγυητικής θα είναι σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
περιλαµβάνεται στο Τεύχος «Υποδείγµατα». Ο ∆ιαγωνιζόµενος εκτός των ανωτέρων 
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εγγυήσεων, δύναται να υποβάλλει γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. 

Η παραπάνω εγγύηση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, µε δυνατότητα 
παράτασης, εφόσον ζητηθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ µε τη συναίνεση των Προσφερόντων. 

Η η εν λόγω εγγυητική, εφόσον δεν υπάρξει κάποιος από τους αναφερόµενους στο 
άρθρο 157 παρ. 1 α του Ν.  4281/2014, λόγος να καταπέσει υπέρ του ∆Ε∆∆ΗΕ,  θα 
επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την προσκόµιση της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης κατά 
την υπογραφή της Σύµβασης και 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, είτε της οριστικής 
κατακύρωσης της Σύµβασης. 

Είναι δυνατόν η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής να επιστραφεί σε κάθε 
∆ιαγωνιζόµενο, που µε αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της πριν τη συµπλήρωση 
της παραπάνω ηµεροµηνίας, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, µετά από ενδεχόµενη 
ανατροπή του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού, θα καταστεί Ανάδοχος ο υποψήφιος 
∆ιαγωνιζόµενος.  

Άρθρο 5. Υποβαλλόµενα στοιχεία 

1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο ∆ιαγωνισµό θα είναι συνταγµένα στην 

Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα έγγραφα Νοµιµοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων 

και όλα τα Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της Χώρας έκδοσης και θα 

συνοδεύονται και από επίσηµη µετάφραση αρµοδίως επικυρωµένη. Κατ’ εξαίρεση τα 

τεχνικά φυλλάδια, τα πιστοποιητικά δοκιµών και λοιπά τεχνικά έγγραφα (technical 

pamphlets, test certificates, technical documents) της προσφοράς µπορεί να είναι 

στην αγγλική γλώσσα. 

2. Προκειµένου για αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα, αυτά πρέπει να φέρουν την 

επισηµείωση–Apostille που προβλέπεται από τη  Σύµβαση για την κατάργηση της 

υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων που υπογράφηκε στη 

Χάγη στις 5.10.1961 και κυρώθηκε µε το Νόµο 1497 (ΦΕΚ 188/27.11.1984). Αν 

πρόκειται για έγγραφα που προέρχονται από κράτη, τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει 

στη σχετική  Σύµβαση, τότε γίνεται η συνήθης επικύρωση από τις Προξενικές Αρχές 

της χώρας εισαγωγής που λειτουργούν στη χώρα προέλευσης. 

3. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση. 
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4. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των ∆ιαγωνιζοµένων επί των όρων που 

περιλαµβάνονται στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης δε γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές 

οι οποίες θα περιλαµβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το 

∆ιαγωνισµό. 

Άρθρο 6. Περιεχόµενο Προσφοράς 

1. Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του µέσα σε σφραγισµένο 

φάκελο που ονοµάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" στο έξω µέρος του οποίου θα 

αναγράφεται: 

 

Προσφορά για το ∆ιαγωνισµό της ∆ιακήρυξης µε αριθµό ∆∆-208 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Αναβάθµιση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση 
εξοπλισµού και λογισµικού - υποστήριξη λειτουργίας (διαχείριση) του 
Κέντρου Τηλεµέτρησης Μέσης Τάσης και του ∆οκιµαστικού συστήµατος 
τηλεµέτρησης» 

2. Επίσης στο επάνω αριστερά τµήµα του Φακέλου θα αναγράφεται η επωνυµία του 

∆ιαγωνιζόµενου, η επαγγελµατική του διεύθυνση και το όνοµα και τηλέφωνο του 

Αντικλήτου του. 

 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει τον ΦΑΚΕΛΟ Α (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής), 

τον ΦΑΚΕΛΟ Β (Τεχνική Προσφορά) και τον ΦΑΚΕΛΟ Γ (Οικονοµική Προσφορά) οι 

οποίοι θα είναι σφραγισµένοι.  

 

Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α και του ΦΑΚΕΛΟΥ Β θα υποβληθούν εις διπλούν. 

Η µία σειρά κάθε φακέλου θα έχει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και η άλλη 

σειρά θα έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα υποβληθεί σε µαγνητικό 

µέσο αποθήκευσης.  

 

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ «Πρωτοτύπου» και 

«Αντιγράφου» θα υπερισχύει το «Πρωτότυπο. 

Το «Πρωτότυπο» θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια κλπ., από 
πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτηµένα σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 2.2. του παρόντος Άρθρου. 
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Μέσα σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να περιέχεται «Πίνακας περιεχοµένων» στον οποίο θα 

αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαµβάνονται, µε την σειρά που προκύπτει από 

το παρόν Άρθρο και µε τον αριθµό των σελίδων κάθε εγγράφου. 

 

Τυχόν διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες, που θα αναγράφονται ευκρινώς στο 

περιθώριο των σελίδων της προσφοράς, ισχύουν, εφόσον θα φέρουν την υπογραφή 

και σφραγίδα του προσφέροντος. Στις προσφορές δεν πρέπει να υπάρχουν ξυσίµατα 

της γραφής, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφα, µεσόστοιχα, παρεµβολές στο κείµενο, 

κενά και συγκοπές που δεν έχουν κανονικά επικυρωθεί. 

 

Επισηµαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται 

στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι 

∆ιαγωνιζόµενοι.  

Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονοµική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, και 

µόνο αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού 

αλλιώς µπορεί να απορριφθεί η προσφορά.  

 

Επισηµαίνεται ότι όλα τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά γίνονται  

δεκτά, σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014 και σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα  

των αρχικών εγγράφων, τόσο δηµοσίων όσο και ιδιωτικών. Ειδικότερα για τα  

φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων πρέπει τα αρχικά ιδιωτικά έγγραφα να έχουν 

επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

 

Όσον αφορά τα αλλοδαπά έγγραφα γίνονται αποδεκτά επίσης τα ευκρινή 

φωτοαντίγραφα τους υπό  την  προϋπόθεση  ότι  και  αυτά  τα  αρχικά  έγγραφα    

έχουν  επικυρωθεί  πρωτίστως  από δικηγόρο. 

 

2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει: 

2.1 Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα της  

Επιχείρησης και τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 4 του παρόντος. 

 

2.2 Έγγραφα νοµιµοποίησης του ∆ιαγωνιζόµενου ως εξής : 

 

2.2.1 Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

2.2.1.1 Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε. 



«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ» 

 

∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.    8 

α. Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δηµοσιεύτηκε το καταστατικό της Α.Ε. 
καθώς και τυχόν τροποποίησή του. 

β. Απόσπασµα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά µε την εκλογή του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. 

γ. Απόσπασµα  Πρακτικών  σχετικά  µε  τη  συγκρότηση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε 
Σώµα. 

δ. Βεβαίωση της αρµοδίας Αρχής (Υπουργείο Εµπορίου) ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν 
τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. 

ε. Απόσπασµα Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. µε το οποίο παρέχεται 
έγκριση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η δηµοπρατούµενη 
Παροχή υπηρεσιών στην οποία 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 ∆ιαγωνισµού. 

2.2.1.2 Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ε.Π.Ε. 

α. Φύλλα εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δηµοσιεύτηκε το Καταστατικό της Ε.Π.Ε. 
καθώς και κάθε τροποποίησή  του µε αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων. 

β. Βεβαίωση του αρµόδιου ∆ικαστικού Γραµµατέα περί κατάθεσης του Καταστατικού και 
των τυχόν τροποποιήσεών του που έγιναν µετά την έκδοση αυτού. 

γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, µε την οποία παρέχεται έγκριση 
συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η δηµοπρατούµενη Παροχή 
υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα 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 
∆ιαγωνισµού. 

2.2.1.3 Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ι.Κ.Ε 

α. Πράξη σύστασης της εταιρείας. 

β. Βεβαίωση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) περί κατάθεσης του Καταστατικού 
και των τυχόν τροποποιήσεών του που έγιναν µετά την έκδοση αυτού. 

γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, µε την οποία παρέχεται έγκριση 
συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η δηµοπρατούµενη Παροχή 
υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 
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υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών που 
εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του 
∆ιαγωνισµού. 

2.2.1.4 Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) 

α. Αντίγραφο συµβολαίου ή συµφωνητικού σύστασης ή παράστασης και των τυχόν 
τροποποιήσεών τους  µε βεβαίωση του αρµοδίου ∆ικαστικού Γραµµατέα για µη 
δηµοσίευση άλλων. 

β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και τον αντίκλητο. 

2.2.1.5 Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως 

την προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, µε θεώρηση από την αρµόδια 

Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισµό 

του αντικλήτου.  

2.2.2 Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

2.2.2.1 Ανάλογα πιστοποιητικά µε εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση 

της Εταιρείας, συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα, κλπ. 

2.2.2.2  Απόφαση του αρµοδίου οργάνου της εταιρίας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, 

για τη συµµετοχή στο συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό στην οποία θα καθορίζεται 

επίσης 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 της διαδικασίας. Η 

απόφαση θα πρέπει να είναι επικυρωµένη από τις αρµόδιες Αρχές της Χώρας 

που έχει έδρα η Επιχείρηση. 

2.2.2.3 Όπου ζητείται Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, γίνονται αποδεκτές 

ισοδύναµες δηλώσεις κατά το δίκαιο της χώρας τους. 

2.3 Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής της χώρας 

καταγωγής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί, µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

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

χρεοκοπίας, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, σύµφωνα 
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µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, και για αδίκηµα που αφορά στην 

επαγγελµατική του διαγωγή. 

Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν το παραπάνω απόσπασµα για τους 
διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) / 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες 
(Α.Ε.). 

Εάν το εν λόγω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται από την οικεία χώρα είναι δυνατόν αυτό 
να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση ή αν δεν προβλέπεται αυτή από επίσηµη 
δήλωση που γίνεται από τους νόµιµους εκπροσώπους των ενδιαφεροµένων ενώπιον 
∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, Συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού 
φορέα του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ’ 
αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την 
αντίστοιχη χώρα. 

Εναλλακτικά γίνεται δεκτή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 µε θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής, µε την οποία ο ∆ιαγωνιζόµενος θα δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για τα προαναφερόµενα αδικήµατα και ότι έχει υποβάλει αίτηση για την 
έκδοση Ποινικού Μητρώου, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφό της. Ο 
∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως, να υποβάλλει στην Υπηρεσία το 
Ποινικό Μητρώο αµέσως µετά την έκδοσή του.  

2.4 Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από αρµόδια ∆ικαστική ή 

∆ιοικητική Αρχή της έδρας του ∆ιαγωνιζόµενου ή για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

από τις αρµόδιες Αρχές της Χώρας όπου έχει την έδρα η Εταιρία, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε τελεί σε 

αναγκαστική διαχείριση και ούτε έχει τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

συνδιαλλαγής και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεµεί αίτηση για την κήρυξη 

του ∆ιαγωνιζόµενου σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή θέσης 

σε διαδικασία εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής.  

Ως προς τα πιστοποιητικά περί πτώχευσης και περί µη κατάθεσης αίτησης για 

κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, αυτά αφορούν εκτός από την εταιρεία ανάλογα 

µε τη νοµική φύση του ∆ιαγωνιζόµενου και τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο για τις Α.Ε, τον ή τους ∆ιαχειριστές των ΕΠΕ & Ι.Κ.Ε., τα οµόρρυθµα 

µέλη των Ο.Ε ή των Ε.Ε ή το φυσικό πρόσωπο που λαµβάνει µέρος στο ∆ιαγωνισµό. 

2.5 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/86 ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι 

Βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου. Η δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τις Ε.Π.Ε και I.K.E. από τον ή τους 
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∆ιαχειριστές, για τις Ο.Ε και Ε.Ε από τα οµόρρυθµα µέλη και για τα φυσικά 

πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. 

2.6 Συµπληρωµένη και υπογραµµένη την Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

που χορηγήθηκε από το ∆Ε∆∆ΗΕ, σχετικά µε την πλήρη αποδοχή των όρων της 

∆ιακήρυξης, των τυχόν γραπτών τροποποιήσεών τους από το ∆Ε∆∆ΗΕ, καθώς και 

σχετικά µε τη γνώση των τοπικών συνθηκών της παροχής υπηρεσίας κλπ.  

2.7 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας για χρέη προς το 

∆ηµόσιο, κατά την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

2.8 Τους ισολογισµούς ή αποσπάσµατα των ισολογισµών του ∆ιαγωνιζόµενου των 

τριών τελευταίων ετών, µε ανάλυση των λογαριασµών εκµετάλλευσης και των 

αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και το τελευταίο ισοζύγιο εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος 

είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε.. Εάν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ατοµική ή Προσωπική Επιχείρηση, 

και µόνο στην περίπτωση που η τελευταία δεν έχει υποχρέωση από το Νόµο να 

συντάσσει ισολογισµούς, θα υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται 

η δραστηριότητα (τζίρος) του ∆ιαγωνιζοµένου για το ίδιο πιο πάνω χρονικό 

διάστηµα και για κάθε χρόνο χωριστά. Από τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να 

προκύπτει ότι ο µέσος κύκλος εργασιών για τα τρία τελευταία έτη είναι 

µεγαλύτερος από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00€) ευρώ.  

2.9 Τα ονόµατα των καταστηµάτων των Τραπεζών µε τις οποίες συνεργάζονται οι 

∆ιαγωνιζόµενοι και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη συνεργασία τους. 

2.10 Υπεύθυνη ∆ήλωση Αποδοχής των όρων περί Ασφάλειας και Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων, η οποία θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 30 

ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, 

σύµφωνα µε το αντίστοιχο υπόδειγµα του Τεύχους Ζ «Υποδείγµατα». 

2.11 Αντίγραφο πιστοποιητικού ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ποιότητας κατά 

το πρότυπο ΕΝ/ISO 9001:2008. 

2.12 Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από Ενώσεις Επιχειρήσεων κάθε µία 

Επιχείρηση θα υποβάλει: 

2 12.1 Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 &2.11. 

2.12.2 ∆ήλωση των Επιχειρήσεων που µετέχουν στην Ένωση Επιχειρήσεων µε την οποία 
θα δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις σύστησαν την Ένωση για να αναλάβουν την 
Παροχή Υπηρεσίας µαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ σχετικά 
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µε τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας ενιαία, 
αδιαίρετα και σε ολόκληρο. 

Επίσης, στη ∆ήλωση θα δηλώνονται και τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους. 

2.12.3. Επιπλέον σε περίπτωση Ένωσης Επιχειρήσεων (Consortium) και στο βαθµό που η 
προσφορά του αναδειχθέντος Αναδόχου δεν ορίζει την εκτέλεση διακεκριµένου 
τµήµατος της παροχής υπηρεσίας και το δικαιούµενο γι’ αυτό τίµηµα από κάθε µέλος 
της Ένωσης, µε συνέπεια να µην είναι δυνατή η χωριστή τιµολόγηση από τα µέλη 
της Ένωσης σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, τότε θα κατατεθεί 
δήλωση υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη της Ένωσης µε την οποία αφενός θα 
δηλώνεται ρητά ότι σε περίπτωση κατακύρωσης, η Ένωση Επιχειρήσεων θα 
περιβληθεί συγκεκριµένο νοµικό τύπο, ο οποίος θα δηλώνεται υποχρεωτικά, που θα 
επιτρέπει την από κοινού τιµολόγηση, και αφετέρου θα προσκοµίσει στο ∆Ε∆∆ΗΕ 
επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η 
παραπάνω απαίτηση.  

2.12.4. Σε περίπτωση που ο προαναφερόµενος νοµικός τύπος είναι η «Κοινοπραξία» 
απαιτούνται επιπλέον των αναφεροµένων στην παράγραφο 2.12.1, δήλωση 
συνυπευθυνότητας (για την Κοινοπραξία) και η προσκόµιση του σχετικού 
Κοινοπρακτικού στο οποίο θα φαίνονται και τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους, ή 
επικυρωµένο αντίγραφο σχετικού προσυµφώνου. 

2.13 Για την πλήρωση των κριτηρίων της χρηµατοοικονοµικής, τεχνικής ή/και 
επαγγελµατικής ικανότητας ο ∆ιαγωνιζόµενος µπορεί να επικαλεσθεί την αντίστοιχη 
ικανότητα άλλων Φορέων, ανεξάρτητα από την νοµική φύση των υφιστάµενων 
σχέσεων µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να προσκοµίσει δεσµευτική 
δήλωση συνεργασίας υπογεγραµµένη από νόµιµο εκπρόσωπο του τρίτου και από το 
διαγωνιζόµενο, µε θεώρηση του γνησίου των υπογραφών, σύµφωνα µε την οποία, 
η ανωτέρω απαιτούµενη ικανότητα θα αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για το ∆Ε∆∆ΗΕ.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ. 

 

3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει : 

3.1 Πίνακες συµµόρφωσης για κάθε είδος προσφερόµενου υλικού, όπως 

περιγράφονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή». 

3.2 Βεβαίωση εµπειρίας που θα αποδεικνύει τουλάχιστον τριετή εµπειρία στη 

διαχείριση του κεντρικού λογισµικού AMR/MDM ZFA-F. Η βεβαίωση αυτή θα 



«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ» 

 

∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.    13 

αφορά στη διαχείριση Κέντρων τηλεµέτρησης που χρησιµοποιούν λογισµικό ZFA-

F (εγκατάσταση – παραµετροποίηση- διαχείριση) και θα πρέπει να έχει εκδοθεί 

από τους αναθέτοντες τις παραπάνω εργασίες. 

3.3 Συµφωνητικό ή δεσµευτική δήλωση συνεργασίας και εξουσιοδότηση παροχής 

υποστήριξης και εκπαίδευσης, από την κατασκευάστρια εταιρεία του κεντρικού 

λογισµικού ZFA-F του κέντρου τηλεµέτρησης, την ITF-EDV Fröschl. 

3.4 Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι µέθοδοι, που προτίθεται να 

χρησιµοποιήσει ο ∆ιαγωνιζόµενος κατά την εκτέλεση των διαφόρων επιµέρους 

τµηµάτων της παροχής υπηρεσίας. Ειδικότερα στην Τεχνική Έκθεση θα πρέπει να 

περιλαµβάνονται τα βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά του εξοπλισµού και των 

µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν στην παροχή υπηρεσίας. Από την Τεχνική 

Έκθεση θα πρέπει να προκύπτει η επάρκεια του µηχανικού εξοπλισµού που 

προτίθεται να χρησιµοποιήσει για το σκοπό αυτό ο ∆ιαγωνιζόµενος. Εκτός από τα 

παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν τα πλήρη τεχνικά στοιχεία (Τεχνικά 

φυλλάδια, τεχνικές περιγραφές κλπ), όλου του εξοπλισµού και των υλικών που 

αντιστοιχούν στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

3.5 Καταλόγους και περιγραφικό υλικό που παρέχει γενικά στοιχεία για το σύνολο 

του προσφερόµενου εξοπλισµού. 

4 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ θα περιέχει: 

4.1 Ειδικά Τεύχη που χορηγούνται από την Υπηρεσία µε βάση τα οποία ο 

∆ιαγωνιζόµενος υποβάλλει την προσφορά του. Η συµπλήρωση των Τευχών 

αυτών πρέπει απαραίτητα να γίνει µε ευκρίνεια. 

4.2 Ειδικότερα τα έντυπα που υποβάλλει ο ∆ιαγωνιζόµενος για την παρούσα 

∆ιακήρυξη, δεδοµένου ότι ο ∆ιαγωνισµός διενεργείται µε το Σύστηµα προσφοράς 

µε ελεύθερη συµπλήρωση των κατ΄ αποκοπή τιµών του Τιµολογίου είναι το 

Τεύχος «Τιµολόγιο Προσφοράς» και το Τεύχος «Προµέτρηση-Προϋπολογισµός 

προσφοράς».  

4.3 Επίσης, σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιριών, θα υποβληθεί και 

«Πίνακας Κατανοµής Τιµήµατος». 

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να προσφέρουν Τίµηµα σε ΕΥΡΩ αποκλειστικά, ΣΤΑΘΕΡΟ. 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του ∆ιαγωνιζόµενου προς την απαίτηση αυτή η Προσφορά 
του θα απορριφθεί. 
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Με ποινή την ακυρότητα των αντίστοιχων προσφορών, αποκλείεται η κατά οποιοδήποτε 
τρόπο εξάρτηση των προσφεροµένων τιµών από την ισοτιµία του νοµίσµατος της 
προσφοράς µε οποιοδήποτε άλλο νόµισµα. 

Οι προσφερόµενες τιµές θα περιλαµβάνουν κάθε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση του 
∆Ε∆∆ΗΕ, εκτός από τον Φ.Π.Α., που θα αναγράφεται ξεχωριστά ως ποσοστό επί των 
τιµών.  

Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια των τιµών και δηλώνει ότι 
καθόρισε αυτές µετά από ακριβή προϋπολογισµό, που έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε 
υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να παρουσιαστεί κατά τη 
διάρκεια εκτελέσεως της Σύµβασης, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα, ρητά, οριστικά και 
αµετάκλητα του δικαιώµατος να αξιώσει αύξηση ή αναπροσαρµογή αυτών για 
οποιονδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των περιπτώσεων των άρθρων 
178,179 του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 7. Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία ώρα και τόπο 
από την «Επιτροπή Αποσφράγισης» που θα συστήσει ο ∆Ε∆∆ΗΕ. Προσφορές που θα 
αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαµβάνονται υπόψη 
εφόσον παραδοθούν µέχρι την πιο πάνω ηµέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. 

2. Η Επιτροπή Αποσφράγισης παραλαµβάνει τις προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων και 
καταγράφει την επωνυµία τους στον Πίνακα Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά 
παράδοσης. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής παραλαµβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που 
έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τα ονόµατα των 
αντίστοιχων ∆ιαγωνιζοµένων οπότε και κηρύσσει περαιωµένη τη διαδικασία παραλαβής 
των προσφορών. 

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε τη σειρά µε 
την οποία έχουν καταγραφεί οι ∆ιαγωνιζόµενοι και ελέγχει την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ 
Α, Β και Γ. Εάν µέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανευρεθούν και οι τρεις φάκελοι, 
τότε η προσφορά δε γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη. 

4. Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, µονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που 
υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον Πίνακα 
περιεχοµένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Προσφέρων. 

Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του Φακέλου Α η Επιτροπή ελέγχει τα 
τυπικά και νοµιµοποιητικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν, αποφασίζει για όσες 
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Προσφορές θα πρέπει να αποκλεισθούν από την παραπέρα διαδικασία, λόγω µη 
ικανοποίησης των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης ως προς την πληρότητα του Φακέλου Α 
και την επάρκεια των τυπικών και νοµιµοποιητικών στοιχείων και ανακοινώνει τα 
ονόµατα αυτών που αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία, καθώς και τους 
λόγους που αποκλείστηκε καθένας από αυτούς. Στους τυχόν απορριφθέντες η 
Επιτροπή αποστέλλει και εγγράφως τους λόγους απόρριψης.   

Στον έλεγχο των στοιχείων του Φακέλου Α περιλαµβάνεται και ο έλεγχος εγκυρότητας 
των Εγγυητικών Επιστολών Συµµετοχής, όπως καθορίζεται στην Εγκύκλιο 17 του 
Υπουργείου Υποδοµών/∆17γ/09/154/ΦΝ437/21.09.2010. Αν διαπιστωθεί η 
πλαστότητα επιστολών, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται λόγω µη προσκόµισης της 
κατάλληλης εγγύησης συµµετοχής (η πλαστή εγγύηση δεν εκπληρώνει τις 
προϋποθέσεις του νόµου και δεν θεωρείται ως εγγύηση–ΣτΕ 2147/2001) και 
παράλληλα θα υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα. 

5. Σε κάθε ∆ιαγωνιζόµενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή Αποσφράγισης θα 
επιστρέφονται, επί αποδείξει, σφραγισµένοι όπως υποβλήθηκαν ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, ο 
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ. Επίσης, η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα 
επιστρέφεται συστηµένη µε αποδεικτικό παραλαβής στο Κατάστηµα της Τράπεζας από 
την οποία εκδόθηκε. 

Η επιστροφή αυτή πραγµατοποιείται µετά τη λήξη της προθεσµίας  που καθορίζεται 
στο Άρθρο 9 του παρόντος για υποβολή ενστάσεων, εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος που 
αποκλείστηκε δεν έχει υποβάλλει ένσταση. 

Επίσης µπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
αυτής, εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι 
παραιτείται από το δικαίωµα Υποβολής Ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι 
ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ και η «Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής» θα επιστραφούν στο 
∆ιαγωνιζόµενο µετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης επί της Ενστάσεως 
του. 

Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, θα 
κρατηθούν από τον ∆Ε∆∆ΗΕ κατά την κρίση του. 

6. Μετά την απόφαση επί τυχόν ενστάσεων των ∆ιαγωνιζοµένων, η «Επιτροπή 
Αποσφράγισης» σε δηµόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει, µε τη σειρά που έχουν 
καταγραφεί οι ∆ιαγωνιζόµενοι, 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 ∆ιαγωνιζόµενος.  

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόµενους τα κύρια τεχνικά στοιχεία που 
περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β που αποσφραγίστηκε. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και 
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οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των ∆ιαγωνιζοµένων, 
µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του προσφέροντος. 

7. Ακολούθως το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων των ΦΑΚΕΛΩΝ Α και Β καθώς και 
κλειστός (χωρίς να ανοιχτεί) ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ διαβιβάζονται στην «Επιτροπή 
Αξιολόγησης». 

8. Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των ∆ιαγωνιζοµένων οι οποίοι 
παρευρίσκονται εφόσον το επιθυµούν. 

Άρθρο 8. Αξιολόγηση Προσφορών 

Ο  ∆ιαγωνισµός  για  ανάδειξη  Αναδόχου,  ικανού  για  την  έγκαιρη,  έντεχνη,  άρτια  και 
οικονοµική εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας της ∆ιακήρυξης, γίνεται µεταξύ των τυπικά, 
τεχνικά και οικονοµικά αποδεκτών προσφορών για την υπόψη Παροχή Υπηρεσίας και το 
κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή. 

1.Τεχνική Αξιολόγηση 

1.1. Η«Επιτροπή Αξιολόγησης» προβαίνει σε λεπτοµερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων 

των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β, 

προκειµένου να διαπιστώσει αν η προσφορά του ∆ιαγωνιζόµενου 

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης,  όσον  αφορά  στη  

δυνατότητα  του  ∆ιαγωνιζόµενου  να  εκτελέσει την παροχή υπηρεσίας 

έντεχνα, έγκαιρα και άρτια.  

Η Επιτροπή, προκειµένου να φέρει σε πέρας το έργο αυτό, µπορεί να 

επικοινωνεί απευθείας µε τους ∆ιαγωνιζόµενους, για την παροχή αναγκαίων 

διευκρινίσεων, σχετικά µε το τεχνικό µέρος  της  προσφοράς,  υπό  τον  όρο  

ότι  οι  διευκρινίσεις  αυτές  δε  θα  αποτελούν  σε  καµιά περίπτωση 

αντιπροσφορά. 

1.2. Στη συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει εγγράφως στον κάθε ∆ιαγωνιζόµενο το 

αποτέλεσµα της τεχνικής κρίσης που αφορά τη δική του προσφορά. 

Οι  ∆ιαγωνιζόµενοι,  των  οποίων  απορρίπτονται  οι  προσφορές,  έχουν  

δικαίωµα  υποβολής Ένστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 του 

παρόντος Τεύχους. 

2.Οικονοµική Αξιολόγηση 

1. Μετά την εκδίκαση των τυχόν Ενστάσεων για την Τεχνική αξιολόγηση, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης προσκαλεί εγγράφως τους ∆ιαγωνιζόµενους, των οποίων οι προσφορές 
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έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ 
(οικονοµική προσφορά), ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο 
αποσφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ. 

Την καθορισµένη ηµέρα αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, µονογράφονται και 
αριθµούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν µε δύο αριθµούς, από τους 
οποίους ο πρώτος αντιστοιχεί στον αριθµό της προσφοράς και ο δεύτερος (µε πρόθεµα 
Γ) αντιστοιχεί στον αριθµό του εγγράφου. 

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει καταρχήν εάν οι ∆ιαγωνιζόµενοι υπέβαλαν µε τον 
ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύµφωνα µε το  
άρθρο 6 του παρόντος Τεύχους, και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόµενους 
τα κύρια, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσφοράς 
του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των ∆ιαγωνιζοµένων, µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη 
του προσφέροντος. 

3. Ακολουθεί η κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά µε βάση το συνολικό 
προσφερόµενο τίµηµα της Προσφοράς. Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το 
χαµηλότερο προσφερόµενο τίµηµα.  

Άρθρο 9. Ενστάσεις ∆ιαγωνιζοµένων  

1. Οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς δικαιούνται να προσβάλουν µε Ένσταση 
εκτελεστές πράξεις της Επιχείρησης που σχετίζονται µε τις διαδικασίες επιλογής, τις 
οποίες θεωρούν ότι θίγουν µη νόµιµα τα συµφέροντά τους.  

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στo ∆Ε∆∆ΗΕ /∆ιεύθυνση ∆ικτύου (Λεωφ. Συγγρού 24, 117 
42 Αθήνα) σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία που η προσβαλλόµενη 
πράξη περιήλθε σε γνώση του ενιστάµενου. 

3. Οι Ενστάσεις εξετάζονται από τον Γενικό ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 
ο οποίος γνωστοποιεί εγγράφως στους ενιστάµενους τις αποφάσεις του. 

4. Οι ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού µέχρι την τελεσίδικη 
εκδίκασή τους. 

5. ∆ιαµαρτυρία οποιασδήποτε άλλης µορφής, σε οποιαδήποτε φάση του ∆ιαγωνισµού, δεν 
αναστέλλει τη διαδικασία του, αλλά τίθεται υπόψη µόνο στο υπηρεσιακό όργανο που 
θα κατακυρώσει το ∆ιαγωνισµό. 
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Άρθρο 10. Κατακύρωση- Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

1. Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά του από τα 
εξουσιοδοτηµένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαµβάνει και 
τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από τον Μειοδότη. 

2. Η κατακύρωση ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας 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. 

3. Σε περίπτωση Ένωσης Επιχειρήσεων (Consortium) και στο βαθµό που η προσφορά του 
αναδειχθέντος Αναδόχου δεν ορίζει την εκτέλεση διακεκριµένου τµήµατος της 
παροχής υπηρεσίας και το δικαιούµενο γι’ αυτό τίµηµα από κάθε µέλος της Ένωσης, µε 
συνέπεια να µην είναι δυνατή η χωριστή τιµολόγηση από τα µέλη της Ένωσης 
σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν 
από την υπογραφή της Σύµβασης να περιβληθεί νοµικό τύπο που θα επιτρέπει την από 
κοινού τιµολόγηση. 

Στην περίπτωση αυτή, για την υπογραφή της Σύµβασης απαιτείται επιπλέον η 
κατάθεση επικυρωµένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι 
ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. 

4. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνοµα όλων των µελών της Ένωσης και θα τεθεί διάταξη 
στο Συµφωνητικό σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της Ένωσης ενέχονται και 
ευθύνονται έναντι του ∆Ε∆∆ΗΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το 
καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια 
ισχύος της Σύµβασης θα ελέγχεται από το ∆Ε∆∆ΗΕ η ουσιαστική συµµετοχή στην 
Ένωση όλων των µελών της.  

5. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει το ∆ιαγωνισµό : 

α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα 
του ∆ιαγωνισµού, 

β. εάν το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για 
την Επιχείρηση, 

γ. εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των ∆ιαγωνιζόµενων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, και 

δ. εάν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών της Επιχείρησης. 
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Άρθρο 11. Κατάρτιση Σύµβασης 

1. Η Σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 

∆ιακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου όπως αυτοί τελικά διαµορφώθηκαν και 

εγκρίθηκαν από το αρµόδιο όργανο της Επιχείρησης. 

Μετά την κατάρτιση της Σύµβασης ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της 
Σύµβασης εντός προθεσµίας 15 ηµερών. Εάν αυτός δεν προσέλθει εντός της ως άνω 
προθεσµίας, ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο και να ζητήσει την 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής του στη ∆ιαδικασία, και ακολούθως 
να προχωρήσει σε συζητήσεις µε τους λοιπούς Προσφέροντες κατά σειρά µειοδοσίας 
για ανάδειξη Αναδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι 
προσφορές τους.  

2. Πριν την υπογραφή της Σύµβασης µε τον Ανάδοχο, θα ελεγχθεί η γνησιότητα της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.  

Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα της παραπάνω επιστολής, θα κηρυχθεί έκπτωτος ο 
ανάδοχος και θα ζητηθεί η κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής. Επιπλέον, θα του 
υποβληθεί µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα.  

Έλεγχος γνησιότητας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα διενεργείται και στην 
περίπτωση υπογραφής Συµπληρωµατικής Σύµβασης (Σ.Σ) µε τον Ανάδοχο. Εάν 
διαπιστωθεί από τον έλεγχο η πλαστότητα της επιστολής Καλής Εκτέλεσης δεν θα 
υπογράφεται η Σ.Σ και θα κινείται οµοίως η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου από 
την όλη Σύµβαση, δεδοµένου ότι η εκτέλεση των εργασιών της Σ.Σ αποτελεί 
συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. Παράλληλα δε, σε κάθε περίπτωση θα του 
υποβληθεί µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα. 

Άρθρο 12. Επιφυλάξεις και ∆ικαιώµατα ∆Ε∆∆ΗΕ 

1. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναµεί µε δήλωση του 

∆ιαγωνιζόµενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων 

και τευχών του ∆ιαγωνισµού. 

2. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ επιφυλάσσεται να µεταθέσει την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 

ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης. Οι 

τροποποιήσεις αυτές θα περιλαµβάνονται σε Συµπλήρωµα της ∆ιακήρυξης, η 

έκδοση του οποίου θα ανακοινώνεται µε τον ίδιο τρόπο που ανακοινώθηκε και η 

Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού. 



«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ» 
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3. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καµία περίπτωση, να αποζηµιώσει 

τους ∆ιαγωνιζόµενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµιά που θα έχουν υποστεί για 

την προετοιµασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που 

δε θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή µαταιωθεί ο ∆ιαγωνισµός σε 

οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια 

αυτοί που συµµετέχουν στον ∆ιαγωνισµό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα 

αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα κατά του 

∆Ε∆∆ΗΕ από τη ∆ιακήρυξη αυτή και τη συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό. 

4. Η Προσφορά των ∆ιαγωνιζόµενων, η οποία υποβάλλεται µε βάση τους όρους της 

∆ιακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς το ∆Ε∆∆ΗΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής 

της. 

5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωµα στον ∆ιαγωνιζόµενο να την επικαλεστεί 

προκειµένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 

 


